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مستشار التحرير:
أ.د .أيمن محمد ميدان :دكتور بكلية دار العلوم-جامعة القاهرة ،مصر
أ.د .الغالي بن لباد :دكتور بقسم العلوم االجتماعية-جامعة تلمسان ،اجلزائر
د .محمد فتحي عبد الفتاح األعصر :جامعة الطائف ،السعودية
د .ليلى مهدان :دكتورة بقسم األدب العريب-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
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د .نوال بناي :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية –جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فوزية مصبايح :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .أم الخير سحنون :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .صادق حطابي :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .يوسق بوزار :دكتور بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فاطمة زعيتر :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فاطمة الزهراء النباتي :دكتورة بقسم اللغة العربية –املركز اجلامعي مغنية ،اجلزائر-
هبري فاطمة الزهراء :أستاذة جبامعة تلمسان ،اجلزائر

رئيس اللجنة العلمية:
عمار ساسي  :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة البليدة  ،02اجلزائر

اللجنة العلمية واإلستشارية:
حاجي دوران :أستاذ التعليم العايل جبامعة آيدين إسطنبول ،تركيا
أيمن محمد ميدان :أستاذ التعليم العايل بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ،مصر
عبد الكريم سعيد المدهون :أستاذ التعليم العايل جبامعة فلسطني ،فلسطني
الغالي بن لباد :أستاذ التعليم العايل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تلمسان ،اجلزائر
محمد سعيدي :أستاذ التعليم العايل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة تلمسان ،اجلزائر
حسام العفوري :أستاذ التعليم العايل باجلامعة العربية املفتوحة ،األردن
عمار ساسي :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة البليدة  ،02اجلزائر
علي جبار الشمري :أستاذ التعليم العايل بكلية االعالم بغداد ،العراق
أشرف محمد زيدان :أستاذ التعليم العايل يف الدراسات اإلسالمية والتنمية جبامعة ماليا ،ماليزيا
حافظ المغربي :أستاذ التعليم العايل بكلية دار العلوم جامعة املنيا ،مصر
ذهبية أوموسى :أستاذ التعليم العايل كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
خالد كاظم حميدي :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة النجف ،العراق
عبد الفتاح محمود إدريس :أستاذ التعليم العايل جبامعة األزهر بالقاهرة ،مصر
جمال مجناح :أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب واللغات جامعة املسيلة ،اجلزائر
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فاطمة الزهراء نسيسة :دكتورة بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
زين العابدين سليمان :دكتور مبركز املوىل إمساعيل للدراسات واألحباث مكناس ،املغرب
جالل حسن حسن عبد اهلل :دكتور بكلية االقتصاد ،حقوق املنصورة ،مصر
عبد المطلب إيشيدان :دكتور جبامعة أنقرة يلدرم بايزيد ،تركيا
ليلى مهدان :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
محمود فتوح :دكتور بكلية اآلداب والفنون جامعة الشلف ،اجلزائر
محمد أحمد محمد حسن مخلوف :دكتور بكلية اللغة العربية بأسيوط جامعة األزهر ،مصر
سالم بن لباد :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
سمية قندوزي :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة اجلزائر  ،02اجلزائر
فاطمة الزهراء ضياف :دكتورة بكلية احلقوق واآلداب جامعة بومرداس ،اجلزائر
مريم بابو :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة سعيدة ،اجلزائر
طه حميد حريش الفهداوي :دكتور بكلية اإلمام األعظم جامعة بغداد ،العراق
خالد بن غازي الدلبحي :دكتور بكلية الرتبية جامعة شقراء ،السعودية
فايزة حريزي :دكتورة بكلية احلقوق واآلداب جامعة بومرداس ،اجلزائر
المختار علة :دكتور بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اجللفة ،اجلزائر
سام وليام :دكتور بكلية اآلداب جامعة حلب ،سوريا
محمد مكي :دكتور بكلية اآلداب واللغات ،جامعة املدية ،اجلزائر
محمد فتحي عبد الفتاح األعصر :جامعة الطائف ،السعودية
مولوجي قروجي صورية :دكتورة مبركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،اجلزائر
محمود خليف خضير عبيد الحياني :دكتور بكلية الرتبية جامعة املوصل ،العراق
أرزقي شمون :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة جباية ،اجلزائر
عبد القادر لباشي :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
جميلة ملوكي :دكتورة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تيارت ،اجلزائر
محمد الصديق بغورة :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة املسيلة ،اجلزائر
زينب قندوز غربال :دكتور باملعهد العايل للفنون واحلرف ،جامعة القريوان ،تونس
نعيمة بن علية :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
نصيرة شيادي :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة تلمسان ،اجلزائر
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رشيدة بودالية :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
بوخدوني صبيحة :دكتورة بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
أحمد حسن إسماعيل الحسن :دكتور بقسم اللغة العربية اجلامعة اهلامشية ،األردن
عبد العالي السراج :دكتور مبركز املوىل إمساعيل للدراسات واألحباث يف اللغة واآلداب والفنون مكناس ،املغرب
كريمة الرفاعي بوعثمان :دكتورة باملعهد العايل للفنون واحلرف جامعة القريوان ،تونس
يوسف بوزار :دكتور بقسم العلوم االجتماعية جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
عيشاوي وهيبة :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
مجاني باديس :دكتور بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة باتنة ،اجلزائر
كمال علوات :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
الطاهر غراز :دكتور بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة جيجل ،اجلزائر
طالل بن أحمد بن شداد الثقفي :دكتور بالكلية اجلامعية برتبة ،جامعة الطائف ،السعودية
نذير بوحنيكة :دكتور بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة الطارف ،اجلزائر

التعريف بالمجلة:
جملة "الدراس ا ا ا ا ا ااات الثقافية واللغوية والفنية" دورية علمية دولية أكمة ،تص ا ا ا ا ا اادر عن أملانيا ،برلني عن املركز العريب الد قرا ي
وتعىن بنشر الدراسات والبحوث يف التخصصات التالية:
 .1األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية
.2اللغات والرتمجة واآلداب والعلوم االسالمية
.4العلوم الفنية وعلوم اآلثار
وكل الدراسات اليت هلا عالقة بالتخصصات السابقة.
تعىن اجمللة بالبحوث والدراسات االكاد ية الرصينة اليت يكون موضوعها متعلقا جبميع جماالت علوم اللغة والرتمجة والعلوم
اإلسالمية واآلداب ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية ،وكذا العلوم الفنية وعلوم اآلثار ،للوصول اىل احلقيقة العلمية والفكرية
املرجوة من البحث العلمي ،والسعي وراء تشجيع الباحثني للقيام بأحباث علمية رصينة.
مقاييس وشروط النشر:
ختص البحوث املرسلة اىل اجمللة اىل جمموعة من الشروط تتمثل فيما يلي:
 .1جيب أن تتوفر يف البحوث املقرتحة األصالة العلمية اجلادة وتتسم بالعمق.
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. 2على ص ا اااحب البحث كتابة إمسو وعنوانو االلكرتوا واجلامعة والبلد الذم ينتمي اليو أس ا اافل عنوان البحث ،مع إرفاق س ا اارية
ذاتية وتكون يف صفحة خاصة ضمن البحث.
.3ترتب املراجع واهلوامش يف هناية املقال حس ا ا ا ا ااب الطرق املنهجية املتعارف عليها ووفقا للتس ا ا ا ا االس ا ا ا ا اال العلمي املنهجي وتكون
بطريقة يدوية وليس آلية.
.4ترفق املقاالت مبلخص ال يتجاوز  10أسا ا ا ا ا ا ااطر باللغة العربية ويرتجم امللخص اىل اللغة اال ليزية أو العكس مع التطرق اىل
الكلمات املفتاحية.
.5حجم البحث ال يقل عن  10صفحات وال يزيد عن  15صفحة.
.6تكتب املقاالت حبجم  16بصا ا اايغة  Traditional Arabicبالنسا ا اابة للم وحبجم  12بصا ا اايغة Times New
 Romanبالنس ا اابة للهوامش ،أما بالنس ا اابة للغات األجنبية األخر يكون حبجم  12بص ا اايغةTimes New Roman
بالنسبة للم و 10بالنسبة للهوامش وبنفس الصيغة.
.7إرفاق البحث مبلخص باللغتني العربية واال ليزية.
.8على البحوث املقرتحة أن تراعي القواعد املنهجية والعلمية املتعارف عليها.
. 9ترسل املقاالت املقرتحة هليئة أمانة التحرير لرتتيبها وتصنيفها ،كما تعرض املقاالت على اللجنة العلمية لتحكيمها.
.10جيب أال يكون املقال قد سبق نشره أو قدم اىل جملة أخر .
.11ترسل املقاالت اىل الربيد االلكرتوا للمجلة.
. 12متتلك اجمللة حقوق نشر املقاالت املقبولة وال جيوز نشرها لد جهات أخر اال بعد احلصول على ترخيص رمسي منها.
.13ال تنشر املقاال ت اليت ال تتوفر على مقاييس البحث العلمي أو مقاييس اجمللة املذكورة.
.14حتتفظ اجمللة حبق نشر املقاالت املقبولة وفق أولوياهتا وبرناجمها اخلاص.
. 15البحوث اليت تتطلب تص ا ا ا ا ااحيم أو تعديل مقرتحا من قبل جلنة القراءة تعاد اىل أص ا ا ا ا ااحاوا إلجراء التعديالت املطلوبة قبل
نشرها.
.16أال تكون البحوث املرسلة مستلة من مطبوعة ،او جزء من أ روحة.
 .17أن تتضمن البحوث املرسلة على قائمة املراجع تدرج يف األخري.
. 18ختضع كل البحوث املقرتحة للتحكيم العلمي املزدوج من رف جلنة القراءة وبسرية تامة ،حبيث:
حيق للمجلة اجراء بعض التعديالت الشكلية الضرورية على البحوث املقدمة للنشر دون املساس مبضموهنا. يقوم الباحث بتصحيم األخطاء اليت يقدمها لو احملكمني يف حال وجودها وإعادة ارساهلا للمجلة. لغات املقاالت :العربية ،واألمازيغية ،الفرنسية ،اإل ليزية ،األملانية ،اإلسبانية ،اإليطالية ،والروسية..19املراجع واهلوامش تكتب بالطريقة التالية:
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إسم ولقب الكاتب ،عنوان الكتا  ،الطبعة ،دار النشر ،بلد النشر ،سنة النشر ،الصفحة.مهام إدارية:
 يرسل الباحث تعهد يبني فيو عدم نشر املقال يف أم جهة أخر  ،أو أخذ من مؤلف نشره سابقا.ترسل إدارة اجمللة للباحث اشعار باستالم املقال.البحوث املرسلة للمجلة ال ترد ألصحاوا سواء نشرت او مل تنشر. تسلم إدارة اجمللة للباحث الذم قبل مقالو وعد بالنشر بعد القرار اإلجيايب من رف احملكمني.متنم جملة لصاحب املقال نسخة إلكرتونية من عدد اجمللة الذم يتضمن مقالو.ترسل البحوث املقدمة للنشر عرب:البريد االلكترونيculture@democraticac.de :
مالحظة :جميع اآلراء الموجودة في المجلة تعبر عن وجهة نظر أصح ح ح حححابها ،كما ال تتحمل المجلة مس ح ح ح ح ولية االخالل
بقواعد الملكية الفكرية.
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الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجياللي بونعامة -خميـس مليانة
كلية اآلداب واللغات
قسم اللغة واألدب العربي
بالتعاون مع مخبر اللغة العربية وآدابها – جامعة البليدة
الهيئة المنظمة:
الرئاسة الشرفية للملتقى الوطني :أ.د مصطفى رمحوين مدير جامعة اجلياليل بونعامة
رئاسة الملتقى :د .صليحة بردي /د .ليلى مهدان
تنسيق أشغال الملتقى :أ .أمحد طيفور /أ .حياة مراح
اللجنة العلمية:
رئيس اللجنة :د .حممد مداور
رئيس اللجنة :أ .أحممد مزايين
ديباجة الملتقى:
الرواية؛ "هذه العجائبية "على حد وصفف" "عبد اكلم مرضا"،و واءففاف الفءففافا و والنص اجلامع اكتشفف ،و أو الاتابة
االنفصففالية المائمة على ضعدد االففاات ا اهففتءففااتها المصففصو وا،اايا و وااهففاط،و والالفف،و والتاري و وا عال و والف
(الالينماو والنحتو واكوهيمىو والرهمو واكوضة واازيافو والرقصو والعمارة وغ،ها)و ومنطمة العوامل اكمتدة ا جمادلة اكءمر
ا نالاينو والمطاع ااجناه الذي يمتا مجاليا م امه الاتابة الالرديةو وإيديولوجيا م روح العصرو وانشغاال الراه .
عرب هذه العتبا التوصيفية نفتح بابا كالافلة اجلنس ااديب ااكثر وضعا على مشرحة التجريب م مدخل التغاله على نصية
بفدأ اعال ضفذخفذ موقعهفا ا منطا اأفاي أدبيفاو ام طبيعتهفا بلغفت الروايفة اكغفاربيفة مبلغهفا م االنفراا اأطفايب النوع ا
هففياح حوارية ضعب باهففتعارة اهففتحواةية اريدة م نوعها لتشففايال مجالية مالففتوحاة م انون عديدةوال ضال فتحءففرها لتمار
وص ف ف ف ففايتها عليها باعتبارها مرجعاو وإمنا لتال ف ف ف ففتحيل أكثر جتريبا للمختل" ا معناه ومبناهو وا ه ف ف ف ففياح هذا التدخل الفين أثبت
اكنجز الروائ اكغاريب جرأضه ا مراجعة الثابت واكتغ ،ا ا،ياة ا نال ف ف ف ف ففانية؛ اذي حوارية روائية انية ناال ف ف ف ف فف" ا ض ف ف ف ف ففوف هذا
اكنجز؟
مؤشرات المساءلة:
 ما أكثر الفنون جتريبا ا اكنجز الروائ اكغاريب؟ هل م خصوصية روائية ا ضوظي" خطاب الفنون لدى الاتاب اكغاربة؟ هل اهتطاع الروائ اكغاريب متثل خطاب الفنون مبعطياضه اكرجعية اليت ضنحدر م أنالاح ثمااية مغايرة؟ أي ضوجيه للنالا اللغوي الروائ ا ضوف ضعددية االاات الفنية اكالتعارة؟ هفل وجفد اكنجز الروائ اكغفاريب ا احتافامفه للتعفدد اأطفايب الفين هفامش ف ف ف ف ف ف ففا كفاايفا للبوحو كث،ا مفا ااتمفده ا حواراضفه معاأطابا اادبية؟
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األهداف:
 ضوصي" حوارية الروائ للفين ا كتابا الروائيني اكغاربة. ماالفة مجاليا التجريب الروائ للخطاب الفين لدى الاتاب اكغاربة. مماربة حتوال الاتابة الروائية لدى اكغاربة ا ضوف اهتحءار اأطاب الفين. ضذويل اكنجز الروائ اكغاريب ا حدود هلطة الف . قرافا ا واقع اكنجز الروائ اكغاريب ا اهتحءاره خطاب الفنون. ماالفة اانالاح الثمااية اكؤطرة ،وارية الرواية للف لدى الاتاب اكغاربة. إثراف الرصيد اكعرا للطلبة وااهاضذة ا حمل التجريب الروائ .المحاور:

 .1الالينما وإخراا اكشهد الالردي.
 .2النحت وممدرا التجاليم الفين للمحا .
.3
.4
.5
.6

اكوهيمى ومجاليا ا يماع الالردي.
الرهم بني احتماال التخريج اللوين والبعد ا حيائ للحدث.
اكوضة واازياف ا لعرية المناع الالردي.
الرقص ومؤلرا ا،ركة الالردية.

 .7العمارة والتصميم بني البناف الفاري والتذثيث اجلمايل للفءاف الروائ .
أعضاء اللجنة العلمية:

أ.د عمار هاه ا /البليدة
أ.د عبد اجمليد عيالاين ا /ورقلة

أ.د عل محيداضو ا /البليدة
أ.د قادة عماح ا /هيدي بلعبا

أ.د أمحد عزوز ا /وهران
أ.د عبد المادر ضوزان ا /الشل"

أ.د عبد المادر زروق ا /ضيار
أ.دعبد المادر لرف ا /الشل"

أ.د حممد زيوش ا /الشل"
أ.د .أمحد ب عجمية ا /الشل"

أ.د العريب عميش ا /الشل"
أ.د أءر حشالا ا /اجللفة

د .عمر عالور  .ع .أ  /بوزريعة
د .ااطمة قالوت ا /البليدة

د .حممد اايد ا. /ا ضيالماليلت
د .رجاف مالتور ا /البليدة

د .أوريدة عبود ا /ضيزي وزو

د .عبد المادر أمزيان ا /الشل"

د.بلمهل عبد اهلادي  .ا/غيليزان

د .هارون جميد ا /الشل"

د .امساعيل زغودة ا /الشل"
د .كمات الدي عطاف اهلل ا/الشل"

د .خمتار درقاوي ا /الشل"
د .عبد اهلل ضوا ا /الشل"

د .رضوان ليهان جامعة الشل"
د .عل بولاقور ا /الشل"

د .يوه" ب ناالة ا /الشل"
د .هعيد با ،ا /الشل"

د .حممد عمور ا /الشل"

د .أمحد عراب ا /الشل"
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د .عبد المادر محراين ا /الشل"

د.ا،اا جغد ا /الشل"

د .مصطفى طويل ا /الشل"

د .عبد المادر بوزياين ا /الشل"

د .هها موهاوي ا /الشل"
د .يوه" نمماري جامعة الشل"
د .ههيلة ميمون جامعة الشل"

د .عيالى العزري ا /الشل"
د .حممد بلعباه ا /الشل"
د .حممد رزيا ا /الشل"

د .حممود ه أمحد ا /الشل"

د .أمحد مداين ا /الشل"

د .كمات لعور ا /الشل"

د .اتيحة بلحاجيم .ا /مغنية

د .اتوح حممود ا /الشل"
د .الة ب جياليل ا/مخيس مليانة
د .ليلى مهدان ا/مخيس مليانة
د .عبد المادر قدار ا/مخيس مليانة

د .ااطمة الزهراف ناليالة ا /خ.
د .أنيالة االح ا/مخيس مليانة
د .صاحل الدي ملفوف ا/خ .مليانة
د .حممد مااك ا/مخيس مليانة

د .أمحد عبد الموي ا/مخيس مليانة

د .حالني قاض ا/مخيس مليانة

د .اراكيس احممد ا/مخيس مليانة
د .بلحوالة ههيلة ا/مخيس مليانة

د .عبد الرمح محداين ا/خ .مليانة
د .هشا ب خمطاري ا /خ .مليانة

د .صليحة بردي ا/مخيس مليانة

د .حممد جباري ا/مخيس مليانة

د .زهرة طاهر جبار ا/مخيس مليانة
د .كرمية مبدوعة ا/مخيس مليانة

د .حورية ب عتو ا/مخيس مليانة
د .مجيلة عالور ا/مخيس مليانة

د .نوات جوابلية ا/مخيس مليانة
د .ا،اا بعاش ا/مخيس مليانة

د .خ،ة ب علوة ا/مخيس مليانة
د .هج،ة بوهاني ا/مخيس مليانة
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فنون التراث الشعبي وأثرها في الكتابة الروائية
مختارات من مدونة واسيني األعرج
د .صليحة بردي (جامعة مخيس مليانة-اجلزائر)
د .ليلى مهدان (جامعة مخيس مليانة-اجلزائر)
ملخص:
إن اهففتحءففار ما هو ضراث لففعا ا مطارحة روائية مجالية يعد ض فربا م ا بداع يصففعب إدراكهو واكفارقة واض فحة بني
النمل الص ففارخو واااكاة الفنية اليت ضناقش الواقع ا أدح ضفاص ففيلهو اهل الروائ مطالب بنمل مبال ففر لواقع نعيش انتهاكه للميم
كشف ف ففال م ألف ف ففاات الدعاية؟و أ حلمله على حالف ف ففاب ا،ميمة؟و أ حياكيه مجاليا دون ضزيي"و مع ضفعيل جتربة روائية ضوظحل"

الرتاث الش ف ف ف ف ففعا ا ضوجيه مال ف ف ف ف ففارا الواقع ا اجتاه أاره ف ف ف ف ففة الميم وانتهاكها؟و أي موقع أخذ اكنجز الروائ ل ديب اجلزائري

"واهيين ااعرا" ا هياح هذه التالاؤال م حيث الاثااة وا،ءورو والوع والالوع و والمرافة والتلم ؟.

الكلمات المفتاحية :الرتاث الشعاو اااكاة الفنيةو الواقعو التجربة الروائيةو أارهة الميم.

Summary:
The invocation of what is a popular heritage in an aesthetic novelist is a form
of creativity that is difficult to understand, and the irony is clear between the
blatant transport and the technical simulation that discusses the reality in its
finest detail. Is the novelist required to directly convey the reality of his
violation of values as a form of propaganda? The truth account, or imitating
aesthetically without falsification, while activating a narrative experience that
employs popular heritage to guide the paths of reality towards the practice and
violation of values ?, ie, the site of the novelist novelist of the Algerian writer
Wasini El Garej in the context of these questions in terms of density and
?attendance, awareness and unconsciousness. , Reading and receiving
Keywords: folklore, artistic simulation, reality, narrative experience, practice
of values.
المقاربة المعرفية:
ميثل الرتاث الشف ففعا قطاعا نصف ففيا مرجعيا هاما م بني العديد م المطاعا النصف ففية اليت أقبلت الرواية اجلزائرية حتاورها
وضتناي وإياها مجاليا واارياو أا يث ،إل ف ففااليا عدة ضحلعب بالتوظي"و واااورةو وضفال ف فف ،اكماره ف ففة أص ف ففالو إض ف ففااة إ ض ف ففرورة
مناقش ف ففة كيفية التحام ا اهلامش ااجناهف ف ف ا ظل اكتعدد النصف ف ف و اذي نص ضراث اه ف ففتعار اكدونة الروائية لدى "واه ف ففيين
ااعرا"؟ وواا أي من،ور هردي؟
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حد التراث:
وةُكر ا ا،د اللغوي للرتاث أنه م ااص ف ف ف ف ف ففل (ورث)و «الواو والراف والثاف :كلمةٌ واحدة؛ ه ال ِوْرثو واكِ،اث أص ف ف ف ف ف ففله
ٍ
ٍ
بنالبو أو هبب»(.)1
يص ،إ آخري
الواوو وهو أن ياون حل
الش ف لمو و مث َ
رث م كذا؛ أَي على أَمر قدمي ضَوارثه ِ
وقيل ا االن أنه «على إِ ٍ
ث م الشف ف ف ف ف ف :البمية م
اآلخ ُر ع اا ََّوت ...و وا ِ ْر ُ
َ
أَص ف ففلهو واجلمع إِراث»( )2و وا هذا إحالة إ انتمات اكاال ف ففب مادة أو معنا م ه ف ففابا إ الحا؛ ،جة وجوبو والبماف م
الش ف بعض م أصلهو أا يلز حف،ه وأدافه اهله.

وحد الرتاث ) )Patrimoineا االصف ف ف ف ف ف ففطالح « ما ضراكم خالت اازمنة م ضماليدو وعادا و وجتاربو وخربا و
وانونو وعلو ا ل ففعب م الش ففعوبو وهو جزف أه ففاه ف م قوامه االجتماع و وا نال ففاينو والال ففياه ف و والتار و واألم و
ويوثا عالئمه بااجيات الغابرة اليت عملت على ضاوي هذا الرتاثو وإغنائه»(.)3
اا نال ف ف ف ففان يؤه ف ف ف ففس خطاب الرتاثو ويعمد إ ص ف ف ف ففياغته حتت وطذة الزم و وم هذا اكدخل أص ف ف ف ففبح الزمة م لواز
ميت إ المدمي»()4و
«البحث ع اكاض ف ف  :ماض ف ف التاري و وماض ف ف ا،ءف ففارةو والف حل واآلدابو والعلمو والمصف ففصو وكل ما حل
وباختصار جاز الموت« :الرتاث هو كل ما وصل إلينا م اكاض داخل ا،ءارة الالائدة»(.)5
والرتاث خاي خصوصية اكنشذ ا نالاين الذي حيمل بصمتهو وميار قدرا م الوصاية عليهو وهو حات الرتاث العريبو
و« هذا يعين أن مفهو الرتاث كما نتداوله اليو إمنا د إطاره اكرجع داخل الفار العريب اكعاص ف ففرو ومفاهيمه اأاص ف ففةو وليس
خارجها»()6؛ االرتاث م اكفرت ،أن يمع موقع الثابت ل ف ف ففاالو أما طريمة اهمنا لهو وبناف ضص ف ف ففوراضنا بش ف ف ففذنه اه اليت ضتغ،
حالب متطلبا التفا ،الراه .
أما ع ص ف فففته الش ف ففعبية االرتاث حيمل ضراكما م «خلجا الش ف ففعوب النفال ف ففية واهتماما م الروحية»()7و ومنجزا م
الفنيةو وهلذا وجد ايه الرواية ما يالف ف ف ففتجيب لتطلعا ا الثماايةو وما د مشف ف ف ففروعها التجرياو ويدعم نزوعها ااجناه ف ف ف ف إ
اكتحوت دون الثابت.
االنزياح األجناسي في االستعارة الروائية للتراث الشعبي:
إن عتبة االنزياح ااجناه اليت متر عربها الرواية ا هياح حماورضه النصية للمدونة الرتاثية الشعبية ضث ،م الناحية التمنية
إل ففاالية ضوظي" اكال ففتعار ا بناف اكش ففهد الال ففرديو وما يص ففحبه م أاره ففة انتمائية واعية للخيارا النص ففية الش ففعبية؛ وةلم
خءوعا كربرا مجالية واارية يمتءيها اكما ا،اائ .
ويتوااا اكما ا،اائ ومما الراه ؛ ةلم أن «ضوظي" الرتاث ا الرواية اجلزائرية مت أه ف ف ف ف ففاه ف ف ف ف ففا واا طبيعة ضناقء ف ف ف ف ففا
ا،اضرو وصراعاضه ...و ولعل هذا ما يفالر أن الرتاث ا الرواية اجلزائرية مل ي،هر إالَّ كجزف داخل النص الالردي الذي يتشال

ا جمموعه م ضداخل اكاض و وا،اضرو الذي هو صورة الزم العريب»(.)8

والبد م ا لارة إ أن الرواية اليت ميا أن نصفها مبا بعد ا،داثية قد جتاوز الالردية النمطية اليت ضالتحءر الرتاث
بوصف ف ف ف فففه خطابا مالف ف ف ف ففلما به؛ حيث اجتهد ا « جتاوز الرتاث (اكوروث) إ نص ما بعد الرتاث؛ الذي عمل اكبدع ايه على
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إعادة الن،ر ا االنطباع الال ف ففائد ع الرتاث؛ بوص ف فففه "واقعة ماتملة"و بل ه اهم يعترب اكوروث جدال متواص ف ففال بني اكاض ف ف
الذي نتذثر بهو والتاري اكالتمبل الذي مل يصنع بعد»(.)9
ااالنتمات م ا،داث إ ما بعده جال ف ف ففدضه مراجعة التص ف ف ففورا و ومال ف ف ففافلة مال ف ف ففتويا اهم اأطاب الرتاث ا مرجعه
الشعا؛ على أها أن الواقعة الرتاثية قد انزاحت ع وص" المداهة واالكتماتو جة الفعل التواصل بني اكاض وا،اضر؛
حيث يذخذ النص الرتاث موقعا جدليا بينهما.
لمد ضعاملت الرواية مع معطيا الرتاث م من،ور الراه ؛ حيث «غدا اه ف ف ف ففتلها اكوروث الال ف ف ف ففردي ا الرواية اجلزائرية
اكعاصرة أداة مج الية ضمد معراة مثملة بروح التالاؤت ع وجود ا نالانو وأزمة التاري و وهوية ااناو وحوار اانا واآلخرو وصراع
ا يديولوجيا »()10؛ وميا أن نف حلال ف ف ف ف فر هذه اااورة بذلم التوالف ف ف ف ففج الثماا ا نالف ف ف ف ففاين المائم بني النصف ف ف ف ففني الروائ والرتاث
الشعا.
وم مدخل آخر جتد هذه اااورة ااجناه ف ف ف ففية مربرا ا الفارية ا البحث ع أقنعة نص ف ف ف ففية ه ف ف ف ففماطا ا الواقعية؛ امد
« أصفبحت االهفتعارة م الثمااة الشفعبية م،هرا م م،اهر التاثي" ا يديولوج ا التعامل مع اكالفاو عنهو وضمدميه ضمدميا
ممنعا ينفلت م قبءة ااطر الرقابية»(.)11
لمد منح الرتاث الشفعا الرواية اجلزائية ختر ا آخر ام اانالفاح اكعراية والثمااية وا نالفانية اكؤهفالفةو وا حالة الفنية؛
ولعل م
إة احتءففنت الرواية اجلزائرية خمرجا اهففتعارية ضراثية عدة أملتها رؤية الااضبو وضصففوره ا معاجلة ا،دث الالففردي؛ « حل
بني االهف فرتاضيجيا اليت اه ففتخدمها بعض كتاب ال حلالف فرد اجلزائريني ا ضوظيفهم للموروث الش ففعا اجلزائري خاص ففة؛ جد ضوظي"
اللهجا االية ا أعماهلم ا بداعيةو وةلم بنال ف ففب متفاوضة قد ضاون باه ف ففتعمات بعض العبارا و والرتاكيب ا مواقع معينةو
أو بتوظي" هلجة معينة ا العمل الالرديو متاليا مع رؤية معينة للااضب»(.)12
وضوظي" اللهجة الرتاثية الش ف ففعبية قد اارف باللغة الروائية ع مال ف ففار الص ف ففو الال ف ففردي الواحد إ مال ف ففارا الص ف ففو
اكتعدد؛ «اتلعب التماطعا اللحلالففانية اليت حيدثها اكبدعو دورا اعاال ا جعل نصففه مفتمرا إ جتانس لففال و ومعنوي على حد

هوافو واكمصود بالتماطعا اللحلالانية ها هنا؛ ضلم اكمارها اكثمنة كبدأ ازدواجية اللحلغةو أو ضعددها»(.)13

إن ضعدد ااصوا الالردية جعل م الرواية اءاف يؤطر عامل ا،ااية مبا ايه م لخصيا وأماك وأحداثو وأزمنةو
ووظيفة التذط ،أو ا ل فراف ها هنا ضوانا وكذن كل ضفصففيل موجود ضصففنعه الشففخصففية م ضلماف ةا ا بعيدا ع هففلطة الروائ و
االتعدد ا الطرح يوح بالتعدد ا اكرجع؛ إيهاما بواقعية اأطابو وإيذانا بتداولية خترتح أوهف ف ف ف ف ف ففاطا م اجلماه،و االرواية هبذا
النمط م اكمارها اللغوية ضتطلع لتوهيع دائرة متلميها.
ومل يمتص ف ف ففر أمر االه ف ف ففتعارة على ضعدد مال ف ف ففتويا اأطابو بل امتد ا جتليها عرب معطيا ه ف ف ففردية أخرى خاص ف ف ففة
اكاانو وةلم «عرب اهف ف فرتاضيجيا خمتلفة؛ منها مثال اه ف ففتحء ف ففار عدد م الفء ف ففافا اكاانيةو وإعطائها بعدها االجتماع و
والنفال و وا،ءاري»(.)14
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ااكاان حيمل م ا نال ف ف ف ففان بطانته الروحيةو و رب عنه ا ص ف ف ف ففمت أبلذ أا رب ا نال ف ف ف ففان ع ةاضهو وقد عنيت الرواية
اجلزائرية ما عنيت بال ف ففد هذه الثغرةو وةلم بتاثي" العطافا اكاانية ا خلا ااموال االجتماعيةو والال ف ففياه ف ففيةو والثماايةو
والنفاليةو وإةا اارتضنا وجود ضماطع اين بني اكدونا الروائية اجلزائرية اإنه ماثل ا التغاهلا على اكتعدد هرديا.
وا هؤات اك مارهة اإن االهتعارة النصية الرتاثية ال ضم" بعيدا ع االهتعارة النصية اليت متارهها الرواية اجلزائرية عموما
ا هياح جتريبها ما بعد ا،داثة الالردية؛ حيث يتذضى هلا ةلم «ا صورة عملية (إلصاح  )Collageلعناصر منالجمة دون
الرواية مثال جمرد عملية إلص ف ف ف ففاح جملموعة نص ف ف ف ففوي منتمية اجنا متنوعةو اف أو
أدىن اكرتاث بتحميا االنال ف ف ف ففجا و اتبدو حل

الروائ ؛ باحثا ع ااثر التباعدي
الروائ ما بعد ا،داث إ خلا ضباي بني خمتل" العناصر اكاونة لعمله حل
الروايا  ...يالعى حل
حل
اكنجز ع ةلمو وهو ا ةلم ال" ما يالف ف ف ف ف ف ففعى إليه الروائ ا،داث و الذي يطمح إ التذلي" بني ضلم العناصف ف ف ف ف ف ففر؛ هبدف
ضبط عاكه اكعمد»(.)15
لمد راهنت الرواية ا،داثية على مال ف ف ففذلة التوااا ا ضمدمي العناص ف ف ففر اكاونة اكال ف ف ففتوحاة م عوامل نص ف ف ففية أقل ضباعداو أو
جعلها ضبدو كذلمو ا حني راهنت الرواية ما بعد ا،داثية على مالفذلة التنويع النصف ال،اهرو دون حدوث ضشفويش أو ارضباك
ا ضلم ما قد يرتضب ع ةلم م االيفالاف أجناهية.
لمد أخذ الرواية موقعها ا التخريج الفين اكتش ف ف فف ،أو االنفص ف ف ففايلو والالات للتذمل ا هذا أ ا كنص متش ف ف فف ،قد
أنتجت حتت رقابتني واعيتني مجالية وإيديولوجيةو وقد وضعت على مشرحة ا لصاح النص و والتداخل ااجناه و اه لال
كت ف ففايب يع طبيعت ف ففه اليت ال ختلو م التهجني()Hybridationو والتجنيس ()Mixtion de genresو وضع ف ففددي ف ففة
االاات ( )Métissageا معارضة صارخة كفهو النماف ااجناه الذي لاع ا عهد الرواية ا،داثية(.)16
هبذا اكعطى التوص ف ف ففيف و ضمع الرواية م ا بعد ا،داثية ا حام الاتابة اأالاية اليت ضعيد ص ف ف ففو مء ف ف ففمرا الراه و عرب
خطاب اكالافلة التار ية والواقعيةو متخذة م اكدونة الرتاثية الشعبية عتبة نصية لبلو اكخرا الالردي اكغاير اكتالم بالتعدد ا
اكطارحة الفنية.
وقد دار ا حمور هذا التعدد رواية التاري و وحىت رواية الرتاث الش ف ف ف ف ف ففعا اليت ال ضم" بعيدا م ه ف ف ف ف ف ففابمتها م من،ور
االحتفاف بالعطاف الزمينو وةلم؛ كف ف ف ف ف ف ف ف ف «عمل ه ففردي اينو مل ياتب بمص ففد أن ياون مرجعا ا التاري و بل قد ضص فف ،م أهم
اكصففادر التار ية؛ كإطار للبحث ا من،ومة الميم ااخالقيةو وا،ءففاريةو وحياة ااارادو وعالقتهم مب يالف حلف ،ل فؤو م ا مرحلة

زمنية معينة م حياة اجملتمعو واليت ياون الالجل التار الرمس اجلامد قد احلشهاو أو جتاهلها؛ بمصدو أو دون قصد»()17؛
االرواية حتتفظ بااص ف ف ففل ا الوقائع التار ية الرتاثيةو ا حني متار ه ف ف ففلطتها ا التوظي" اكغاير ل منا الال ف ف ففائدة؛ الذي يراو
اكتلم م مداخل عدة انتماال م ا،ميمة إ اكتخيلو وم اكتخيل ا اجتاه ا،ميمة.
إال أن هذا البعد االهف ف ف ف ف ف ففتعاري يم" م الرواية موقفا لف ف ف ف ف ف ففاحبا بدليل أ ا ما ضزات ضتحام ا ضوجيه ممادير التصف ف ف ف ف ف ففور
ااجناه الروائ و وهناك م ين،ر إ هذا البعد على أنه حداثة روائيةو ال بعدها رمبا ان الرواية ممارنة مبا أجزضه م ضراكم ما
ضزات ضعيش ا،دث التجرياو وا ه ففياح ةلم « انص ففب اهتما كتاب رواية ا،داثة على بنية النص دون وحدة اكوض ففوعو وكان
اهم هو التفايم والتفتيتو وضش ف ف ف فف ،النصو والتهش ف ف ف ففيم ا ضش ف ف ف ففايل بنية النص الروائ و وإعادة بناف اكوروث واا أنال ف ف ف ففاح
جديدةو وا موضوعا ضتصل ببنية اار اامةو ودوااعها بدالال او ورموزهاو وأبعادها»(.)18
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إال أن هذا التجريب مل يرح إ مال ف ف ف ففتوى ال،اهرة اليت م ل ف ف ف ففذ ا مراجعة خطاب التن ،،الروائ و وهلذا مل يتم إطالح
ضوصي" يعرب ع هذا النوع م التجريب الروائ حتديداو انموت مثال الرواية الرتاثية؛ ا ا نصية إةا انزاحت إ اكالتعار الرتاث
جتابتها ممدرا التخريج الروائ و وإةا انزاحت إ الروائ جتاةبتها ممدرا االهف ف ف ف ف ف ففتعارة الرتاثيةو وإن كانت الرواية اجلزائرية مل
ضبلذ ا الغالب هذا اكوقع م الوهف ففطيةو إة ما ضزات ضعمل على ضرهف ففيم حدود الرتاث الشف ففعا بوصف فففه مرجعا راادا ال أصف ففال ا
الاتابة الالردية.
االستعارة الروائية للتراث الشعبي عند واسيني األعرج:
ضعد روايا "واه ف ف ف ف ف ففيين ااعرا" م أبرز اكدونا الروائية اجلزائرية اليت اتحت نااذة التجريب الروائ على عوامل الرتاث
حل

الشففعاو مبختل" ختر اضه النصففية؛ حيث «يذيت "األعرج واســيني" ا ممدمة الروائيني الذي ميثلون الرتاث ...و علنا الااضب
نعيش روح ةلم الرتاثو وةلم بتوظي" رموزه التار ية والفاريةو وعرضف ف ف ف ف ف ففها ا عالقا ا مع الواقع اكعيشو وبذلم اإنه ُحيام
الربط بني ما هو حاضرو وما هل"»(.)19
إن اهف ف ف ف ف ف ففتدعاف الرموز التار ية والفارية للمرجع الرتاث ا مطارحة روائية ضناقش الراه متثل واحدة م أكثر مرضازا
التوظي" االهتعاري ضداوال ا الرواية اجلزائرية؛ حيث يعمد الروائ إ ضطعيم هذه الرمزية بذبعاد اارية ومجالية م روح العصرو
وم ضص ف ففوراضه؛ كما يتجلى هذا اكعطى االه ف ففتعاري «كإكال ف فال ف فوار مال ف ففرح يء ف ففف نوعا م اجلمالية على اكش ف ففهد الدرام و
الرتاثية إل ففاالية ا الواقع الفاري ا،ء ففاري ا،ديثو واكعاص ففرو وه ضتميز ال ففاه ففية مفرطة؛ إة م خالت اكواق"
ااكال ففذلة حل
حد التباي و ولا أه ففا المء ففية ليس اختاة
ضما ه ففلفية اكتحدثو أو حداثتهو ولذلم اختلفت حوله الرؤىو واكذاهب إ حل

الرتاث عند أارهف ف ففته اعل الاتابة إبداعاو أو نمداو وه
الرتاثو أو ضف ف ف حلفدهو حل
وإمنا طبيعة الوع الاائ ا التحلعامل مع حل
موق" م حل

الرواية خاصف ف فةو اما يهمنا هو
ا ل ف ففاالية اكغيحلبة ا اكماره ف ففة النحلمدية هلذه اكال ف ففذلة عند ث عالقتها بااجنا اادبية عامةو و حل
الرتاث ا التوص ف ف ف ف ف ف ف ففل إ إنت ففاا خط ففاب روائ ج ففدي ففد معراي ففاو
الروائ م خالت إقح ففا حل
م ففدى الايفي ففة اليت يتوه ف ف ف ف ف ف ف ففل هب ففا حل
ومجاليا؟»(.)20
ااامر ال يتوق" على خصف ف ف ف ففوصف ف ف ف ففية النص الرتاث اليت ال خالف بشف ف ف ف ففذ او وإمنا يذخذ منحا جدليا ا ممدرا الوع
خرا "واه ف ف ففيين
الروائ الذي حياور اأاي الرتاث كتابة؛ حتمل ا ةا ا مش ف ف ففروعا خاص ف ف ففا ا اكنطا ااجناهف ف ف ف للروايةو ااي" حل
ااعرا" خطابه ا ضوف االهتعارة الرتاثيةو وكي" انطبع ةلم ا ا حالة ااجناهية؟.
األشكال التراثية الشعبية المستعارة:
السيرة الشعبية:
وظحل" "واهيين ااعرا" ا لال،ة الشعبية راادا أهاهيا ا بناف عمله الروائ "نوار اللوز -ضغريبة صاحل ب عامر الزواري"؛

حيث هيذ لنا اللماف ومعطيا مالتوحاة م "ضغريبة بين هالت" مالتثمرا ضمنية ا هما ا عمد ميثاح ضعالا نص روائ ه-،
لعاو ااي" ضذضى له ةلم؟.
تدي إ وجود عالقة ضناص ففية ع لى مال ففتوى عتبة العنونة؛ االتغريبة اهلاللية ضمابلها ضغريبة "ص ففاحل ب عامر الزواري" ا
الرواية؛ والتغريبة « االرحتات ا اجتاه الغربو وه عبارة ضش ف ف ف ففع منها جمموعة م الدالال ؛ منها ما يتعلا بالمص ف ف ف ففة ااايةو اليت
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ضتحدث ع الذهاب او الغربو انطالقا م اكوضف ف ففوع اكرجع (بلدة مالف ف فف،دة*)و م أجل ريب الالف ف ففلعو واهف ف ففتبداهلاو وهو
انتمات مااين يلعب دورا أهففاهففيا ا بنية ا،يز اكااين للرواية  ...كذلم االنتمات الطوع و أو المالففري لبعض الشففخصففيا ا
الرواية م الشرح اجلزائري إ الغرب (لوجا المبائليةو والمهواج الالطايف )و إ جانب حالة االغرتاب النفال اليت ضنءح هبا
اكونولوجا الداخلية لعدد م لففخصففيا الرواية الرئيالففية (البطلة لوجا)و وم هذه الدالال ما يتعلا بالشففال الفين للرواية؛
إة أن التغريبة أطلمت على اجلزف ااخ ،م هف ف ف فف،ة بين هالتو اليت حتا ارحتات قبائل بين هالت او يات إاريمياو وه قص ف ف ف فة
ةا طابع ملحم »(.)21
لا اكث ،لالهف ف ففتدراك أن مفهو التغريبة قد اقرتن بفارة الرتحات ا الالف ف فف،ة اهلالليةو وقد اضصف ف فف" باجلماعية؛ امو بين
هالت كانت «هجر م مجاعية»( )22و أما هجرة "صف ف ف ف ف ف ففاحل" ااانت ارديةو وقد جاف هذه اكعارضف ف ف ف ف ف ففة بطرح مفهو التغريبة
الفردية؛ لاالر أاا التوقع التناص (.)23
ومل ضمتص ف ف ف ففر ا حالة االه ف ف ف ففتعارية على العنونة احال ف ف ف ففبو بل يلت أيء ف ف ف ففا اأطاب اكمدمايت الذي ااتتحت به اكدونة
الروائية؛ حيث جاف على لالان الالارد« :قبل قرافة هذه الرواية اليت قد ضاون لغتها متعبةو ضنازلوا قليالو واقرأوا ضغريبة بين هالتو
هففتجدون حتما ضفال ف،ا واضففحا جلوعامو وبؤهففامو ما يزات بينناو وحىت وقتنا هذا :اام ،حال ف ب هففرحانو ودياب الزغاو
وأبو زيد اهلاليلو واجلازية ()...و امنذ أن ُوجدنا على هذه اار،و وإ يومنا هذاو والالف ف ف ف ف ف ففي" لغتنا الوحيدة ،ل مشف ف ف ف ف ف ففاكلنا
اكعمدة (.)24(»)...
هبذا اأطاب التوجيه حييلنا ا لروائ إ هند ضار ؛ حيث مياننا ماالفة أهباب جوعنا وبؤهنا ا واقع بين هالت؛
«هذه الالففاللة اأائبة عندها كل لف فو ويمتلها اجلوع»25و وهذا الوضففع اكذهففاوي الذي خطته مالمح البؤ واجلوع مل يتغ،
وإةا ما أردنا ضفال ،ا،اضر هنجد حتما ما يرض حاجتنا إةا ما عدنا إ الوراف حيث أصل الرتاكم الذي وصلنا إليه.
ويؤكد الالففارد واقعية اكرجع ا،اائ ا كتابة روايته بالموت« :أن أحداث هذه الرواية ه م نالففيج اأيات بش فال م
اال ففااتو وإةا ما ورد أي ضش ففابهو أو ضطابا بينها وبني حياة أي ل ففخصو أو أية عش فف،ةو أو أية قبيلةو أو أية دولةو على وجه
هذه الارة اارضيةو اليس ةلم م قبيل اكصاداة أبدا».26
وضدعم لففخصففية "صففاحل" ميثاح ا ،اح النص ف مبا ضعراهع الالفف،ة اهلاللية خاصففة أعالمها م النالففاف والرجاتو وكذا
اكواق" وااحداث وااماك و وغ ،ةلم م اكعطيا ا خبارية اليت م لف ف ف ف ف ف ففذ ا ضوثيا ا حالة الروائ ية إ الالف ف ف ف ف ف فف،ة اهلالليةو
و« عرب هذا التجريب ا اه ف ف ففتثمار الرتاث الال ف ف ففردي يذيت التناي مع أل ف ف ففتا م ضغريبة بين هالتو ومع اللغة اهلالليةو كما يذيت
ضعدد الرواة ا ضداخل وانفصف ففات الراوي مع صف ففاحل الزواريو ممابل ضداخل وانفصف ففات الموات مع أيب زيد ا التغريبةو ويداع ةلم
باللغة – مع اكثلو وااغاينو واليوم  -إ ضعدد اكالتويا ».27
لمد أخذ الرواية بذهباب الال،ة اهلاللية؛ حيث ضمد لنا لخصية "صاحل" اكواط الباليط الذي يعاين ويال حرب
التحرير ومرارة الفمر ا ارتة االهتمالتو امد ااصر حتصيل قوضه ا موهم ا،صادو ومل د لدى الاللطة الوصية بعد أن ضمرب
منها طلبا لتحالفني وضفعيته غ ،الشفعارا الرنانة وخطابا التمشف"و اامر الذي اضفطره إ اهلجرة و ريب الالفلع م اكغرب
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إ اجلزائر مارهاو وضلتم هذه التشايلة م ااحداث وأحداث التغريبة امد كان الماهم اكشرتك بينهما جفاف العيش؛ ةلم
أن «الالبب الدااع لتلم اهلجرة م ربوع وادي ااردن والالطني مل يا هوى المحط واجلفاف».28
إن هناك ضش ففاهبا ظاهرا بني الوض ففع االجتماع والتار

العا الذي عال ففه بنو هالت وأوض ففاع اجلزائر ا مرحلة ما بعد

االهففتمالت؛ حيث هففاد الص فراعا وضعمد ظروف ا،ياةو الم ضا اهففتعارة الالفف،ة الشففعبية مطلبا مجاليا خالص فا بمدر ما
كان مطلبا اهتفزازيا كالافلة التاري والواقع.29
وم جتليا التناي الروائ الال -،لعا ختريج مماطع نصية هردية باعتماد ضمنية مزا العناصر اتذيت متداخلة إ حد
يصعب ايه متييز حدود اكناطا اكالتعارة؛ وم ةلم ما جاف على لالان الالارد« :آه يا الالباياو بيننا د اجلازيةو وغربة لوجاو
ومءارب امراف بين هالت اليت أقدمت على حرقها بشعلة نار محلتها م ماةو ووضعتها ا أامر خيمةو ووقفت على مرضفعا
البلدة ضتذمل ألال ف ف ففنة النار قنونو ضيم ال أحد م هؤالف النا على اه ف ف ففتعداد ان يتحوت إ أيب زيد ال أحد ...و ما زات د
الش ففهداف ري ا عروقناو قد ضاون أنت ا،الف ف ب ه ففرحان ا هذه ا،رب الاربىو لاين بال ضذكيد لال ففت أبا زيد اهلاليلو
أنت عاجز ع إصدار أمر أمراف بين هالت:
اإن كنت طائعا هللو ول م،و اءع ا رجليم هذا الميد
ول أقوت ما قاله أبو زيد اهلاليل للحال ب هرحان:
مسعاو وطاعة يا موالي.
حز رقاب الفمراف».30
ول أحط الميد ا رجل و االاليوف اليمنية اليت متلاها بتحلارةو وخميفةو لانها عاجزة ع حل
يطرح هذا اكمطع إلف ففاالية الغب والفمرو وجهاد ا نالف ففان البالف ففيط ا مواجهة واقع اهف ففتبدادي ار ،عليهو إضف ففااة إ
ضوارث ا ميان بفارة الاف اح ا هففبيل حترير الذا ا نالففانيةو واالنفال م قبءففة ااطر الالففياهففية واالجتماعية اكغلوطة اليت
ال ضرضفع ياة البالطافو بمدر م ضنزت هبا إ الدرك ااهفل.
وضذخذ اكماره ففة التناص ففية ه ففبيل اكعارض ففة التار ية للوقائعو مراجعة أطاب الرواة أ ضتناقلوا الال فف،ة اهلالليةو وطعنا ا
خطاب الراه ؛ ام الشبه المائم بني الالابمني م اهلاللينيو واكتذخري م اجلزائرينيو اف ف ف ف ف ف ف ف «ا هذه البالد الواهعة يا العريب
اليت ضش ف ففبه أراض ف ف بين هالتو كلما كال ف ففناها ضزداد ض ف ففيماو حيدث أن ميو اكرف كما متو أبال ف ففط ا،ش ف فرا و ااااكم ا هذه
اار،، ،ة الغ ء ففب جتري ا دقيمة واحدة ا دما كل واحد ايناو ا الرؤه ففافو ا ا،اومةو وا الء ففحاياو وكما يموت
ه ف ف ف ف ف ففيدي عل التوناين :اإةا اختلط ا،اكم باااو و واااو با،اكم اذةن هلذه البالد بالدمارو التوناين كان مؤرخا اال ف ف ف ف ف ففالو
وضااهاو وأحد أزال الزنايت خليفةو ولانه مع ةلم ال ينطا إال م خالت جتربته».31
مرده إ وجود خلل ا العالقة بني ا،اكم واااو ؛ حيث
إن النص ف ففيب ااكرب م االختالت الذي ضعيش ف ففه اجملتمعا
حل
« يتجالفد االمتداد بني التار والواقع م خالت الالفياهف و والالفياهف باعتباره بنية ضتجذر م خالت عالقة ا،اكم باااو
بواه ف ف ف ف طة المهرو والممع ه ما حتام عما الصف ف ف ففلة الرابطةو وكذن التاري و والواقع ال يتحممان إال عرب هف ف ف ففلطة ا،اكم الماهرةو
والمامعةو جد هذا الالياه جمالدا ا التاري (بين هالت)و وا الواقع (نوار اللوز) لذلم ضذيت البنيا النصية ا "ااحتة الرواية"
ومعربا عنها بواهطة مناصا متهيدية للنص "نوار اللوز"».32
متوالجةو ُ

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

20

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
لمد هيذ التناي الرتاث مواضع عبور عدة عرب النص الروائ "نوار اللوز" أريد هبا ا ااصل اهتحداث عالئا م لذ ا
التحام ا عناصف ف ففر التوجيه والتذث ،اليت حتدد مالف ف ففارا التلم و أما ع العر ،ااجناه ف ف ف اإن هذا العمل الروائ قد متالف ف ففم
هبويته الروائية بالرغم م التوظي" الطاغ للال ف ف فف،ة الش ف ف ففعبية اال يفتح الص ف ف ففو الال ف ف ففردي نااذة على حدث ما إال ويمبل منها
صو الال،ة اهلاللية.
 الخرافة:هجل النص اأراا حءورا مهما ا اكدونة الروائية لواهيين ااعراو والالات للن،ر بشذن النصوي اأرااية أ ا كانت
ضروى ا ااه ف ف فواح الش ف ف ففعبية على لال ف ف ففان الموات؛ حيث يلت" النا حوله ا ل ف ف ففال حلما و وم ةلم خرااة "لوجا"؛ ةلم
االهم الذي محلته اكرأة اليت أحبها "صاحل" ا رواية نوار اللوز؛ إة ألار الالارد امات« :هنذهب إ الالوح يا صديم نالتمع

إ حاايا عمر بوحالقي ع أبي زيد الهالليو والجازية اليت مل ينته مجاهلا اابدي ع الال ف ف ف ف ففيد علي ورأ الغوتو والزير
وُنرا لونجا م ضباب البحار والبخور اكمراة».33
سالمو وأحجيا لونجا  ...هنصل إ جبات ااغوات وااهواتو ُ
ويصففبح ضوظي" اأطاب اأراا أكثر عمما حني ضالففتحيل "لوجا" لففخصففية ااعلة ا صففناعة ا،دث الالففردي؛ حيث

يتمثلها "ص ففاحل" حاض ففرة ا وعيهو ايخاطبها قائال« :يا لونجا وأنت موض ففوعة ا برا اكو ضدلني ل ففعرك للغادي والرائح علحله
يلتفت آلالممو قيل لم حتما ه ف ففيعثر على ل ف ففعرك رجل يتم اأروا م ااهوات ه ف ففاكاو ه ف ففياون أخاكو قيل إنه ه ف ففيص ف ففعد
ويصل ورمبا همط ا الطرياو االطالع يا ابنة النا متناقض».34
وي،هر اطالع "ص ف ف ف ف ف ففاحل" على ا،ااية اأرااية للوجا والغيالن م أقواله ا أكثر م ممطع ه ف ف ف ف ف ففردي؛ وم ةلم قوله:

«لونجا حتاصر مجاهلا الغيالنو وضنااالم ايها بالد اكصائب وااهواتو عليم أن ضاون قادرا على الصياح عليها م حتت قمة
جبل النار بصو نم وعات:
«لوجا يا لوجا
لعرضم خبالة
ديل يل هالفم نطلع
وعليم يا صويلح يا اب بلدة الفمر والمحط أن ضاون قادرا على ممارعة الغيالن اآلدميةو اليت حني ضعود م صفيدهاو
ضتذكدو حتال ففب ل ففعرا لونجا الواحدة ضلو ااخرىو ضطمئ م أن أيادي بشف فرية مل متال ففهاو ه ففتعلا ل ففعرة بيديم يا صــويلح
الزوفري و وإةا كنت االال ا الدااع ع حبم هلا التهمتم الغيالن لتذهب أخبارك مع الريح».35
وإةا كانت اأرااة ضذيت على ةكر الغوت ا ص ففيغة ا ارادو اإن الرواية ضذيت على ةكر الغيالن ا ص ففيغة اجلمع؛ ا إحالة
رمزية إ الفئة االه ف ف ف ففتغاللية اليت ضذيت على رأ الال ف ف ف ففلطةو ومل ضرتاجع يوما ع
وص" الالارد:

ب خ،ا البالدو إ م غيالن آدمية على حد

 «آه يا بابا ص ــالح أنت ذيو ص ففدقين أنت ذيو وحتاوت ضربير ،،ة الء ففع" اليت أُص ففبت هبا وأنت ضواجه أناه ففاكالغيالن بذهنان حادةو وعيون ضلحظ الاب،ة والصغ،ة».36
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لمد وظحل" الروائ التن اي اأراا ا حماكمة الواقع اجلزائريو ووضف ففعه ا هف ففياح خطاب مالف ففافلة هف ففياهف ففية واجتماعيةو

جاعال م "لوجا" الشففخصففية اأرااية معادال موضففوعيا جلزائر ما بعد االهففتمالت ا مرحلة إعادة البناف بال أزما ا وص فراعا او

وعلى هذا ااها ضعامل الروائ مع "لوجا"؛ ااانت «ضلم اكرأة أحيانا رمزا للجزائر اليت أحبها صالح بن عامر حبا داعه إ
الذود عنها زم االهتعمارو والتصدي كنتها ثروا ا زم االهتمالت».37

إن ما ميا رص ففده ا االه ففتعارة الروائية للنص اأراا أن الروائ قد اه ففتثمر ماانة "لوجا" ا الوع الش ففعاو وبذلم
أضف ف فففى على الرواية ك الف ف ففة حملية قد متار صف ف ففداها ا ممروئية الروايةو اءف ف ففال ع جعل ااموت اأراا وهف ف ففيطا ا نمل ااموت
الالف ففياه ف ف اكالف ففاو عنه الذي ضتطلع الرواية إ ضبليغه اعتمادا على هذا النمط م الوهف ففاطا االهف ففتعاريةو غ ،أن التحدي
ااكرب الذي واجه الروائ هو التما م التحام ا ضوجيه اهم هذه ااموال .
 األسطورة:ضعد ااه ففطورة م بني المطاعا النص ففية الش ففعبية اليت حفل التجريب الروائ لواه ففيين ااعرا باه ففتدعائها؛ م من،ور
حل

أ ا متثل « أو م،اهر التفا ،الفوق عناية بالغريب العجيبو وضوظيفا له على ا طالح؛ ا ا ضمو على أه ف ففاه ف ففهو وال ضتمايز
ع غ،ها م جتليحلا التفا ،إال به».38

وم بني ااهف ف ففاط ،اليت أضى الروائ على ضوظيفها أهف ف ففطورة "طائر الفينيا"*؛ قات الراوي« :أي عصف ف ففر هذا هو عصف ف ففر
ا،رمي!!و ب أن ضُغال ف ف ففل إهانة اكلم  -ا،اكم  -اهلما بالد و أينه ملام أيحلها اكال ف ف ففاني؟!!و ال لف ف ف ف ف طائر الفينياو طائر
النحلار يمو م أكوا رماده».39
ويرمز الروائ هبذا الطائر إ جزائر العش ف ف فرية الالف ف ففوداف ا إلف ف ففارة إ ما عالف ف ففته م مو وانبعاثو وما بينهما م مد
وجزرو لف ف ف ف ف ف ففذ ا ا ةلم لف ف ف ف ف ف ففذن طائر الفينيا؛ حيث «ضنتفض وضمو وضنبعث بعد كل مو و وهاذا اإةا كان هناك ما يوح
باكو و اهناك ا اكمابل دوما ما يبعث على ااملو ويوح باالنبعاثو والتجددو واالهتمرارو والدميومة».40
ونلتم وااه ف ف ف ففطورة االية "حاره ف ف ف ففة ال،الت" اليت اختذ منها الروائ عنوانا حدى رواياضه؛ حيث مت عمد ميثاح إ،اح
ضعرف النا بالغيب ع طريا
نص ف ف ف ف ف م العتبة ااو للتجريب الالف ف ف ف ففردي ا هذه اكدونة؛ وحارهف ف ف ف ففة ال،الت «امرأة منجمةو حل

حركا ال،التو وجودها متعلا ااية أه ف ففطورية؛ مفادها أ ا كانت م عائلة ثريةو وأراد الزواا م رجل متواض ف ففعو اراض
أهلهفا ةلفمو افر إ مافان مرضفع م اكفدينفة (اجلزائر)و وبميفت هنفاك حتر ال،فلو وضنت،ر عودة الرجفل الفذي أحبتفه حفامال
معه الشمس ليخلصها م وضعيتها ضلمو اكتالت اكرأة هالة م المداهة بعد أن قامت بشفاف عاقر م عممهاو وه معجزة
ضشبه معجزة اانبياف».41
لمد ضردد هذه ااهفطورة كث،ا ا قصفص "حنا" اليت كانت ضرويها على مالفمع "حسيسن" ا ليايل الالفمرو وهذا ما
أكده قائال« :ليلة البارحة ه ففهر كث،ا؛ بال ففبب المص ففص اجلميلة اليت رو ا يل حنّاو خص ففوص ففا ع حاره ففة ال،الت اليت ضنت،ر

بفار الص ففرب عودة خويا محوو حامل الش ففمسو الء ففائع وه ففط االف فواح واانوارو حات يل الليل كله ع أه ففدها ااندلالف ف و
والاليدة اليت ال عمر هلا».42
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لمد عودنا الروائ على ضدخالضه االه ف ف ف ف ف ففتعارية الرمزية ا ا حالة إ اجلزائر؛ حيث يذكر حاره ف ف ف ف ف ففة ال،الت ةكرا طااحا
بااه ففى وا،ال ففرة قاص ففدا هبا جزائر العش فرية الال ففوداف اليت واجهت واقعا مذه ففاويا بعز وثبا 43؛ ايموت« :مال ففاني يا منحدر
اك،املو مل ضعد ختي" إال نفالم.
ومالففاينة أيتها الالففيدة اكتوحشففة؛ حارهففة ال،الت وااهففاط .،أيتها اكنالففيةو ورقة ضدحرجت م هففرو متهالم ا ارا
ضيحلع أصدافه»44و وهط متاها مو ضيحلعت بدايا ا و ايا او كانت هذه «حاهة ال،الت الءائعة ا هراديب مدينة بال
روح  ...مدينة اجلزائر».45
إ ا حارهة ال،الت والوجه اآلخر كدينة اجلزائرو إ ا المناع الذي ضلباله؛ «امرأة بدون ه و ضنت،ر منذ قرون بدون كللو
مل ضش ف ف ف ف ف ف ف أبداو وضرد بدون أدىن ضردد على كل م يال ف ف ف ف ف ف ففذهلا كاةا هذا االنت،ار اليائس بينما اآلااح مغلمة ال ختب ورافها إال
اأراب؟».46
إن هذا التوصففي" ااهففطوري اكالففتوحى م الثمااة الشففعبية االية ال لففم اإن يتوااا ومدينة اجلزائر كما ه ماثلة ا
وع ااهايل إ ا ضمع ا حام اكتجاوز زمنياو وه ا انت،ار دائم جملهوت قد يذضيها مبا يء ف ففمد جراح ماض ف ففيها وحاض ف ففرهاو مع
أن ما يلوح ا اآلااح ليس ا مالتوى اكنت،ر إطالقا.
ويذخذ اأطاب ااه ففطوري ا رواية اام ،ختر ا آخر يتمحور حوت ضمدمي ل ففخص ف فية اام ،عبد المادر الذي ينزع إ
اكتخيل ااهففطوري ا أحايني كث،ة؛ كما ضصففورضه المبائل اكوالية له؛ «حىت أن بعءففها بايع اام ،بينه وبينها روابط قبلية معمدة
أن الموى اليت ضالاعدهو قوى خارقة».47
وأهطوريةو ي،نونه م هاللة الرهوت*و و حل
وقد امتد هذه اهلالة م ال مداهف ف ف ف ف ف ففة لتمتزا باراما ااوليا الصف ف ف ف ف ف ففا،ني وما هلم م ماانة ا الذاكرة الشف ف ف ف ف ف ففعبية
اجلزائري؛ إة جاف ا أحد االنتصف ف ففارا أنه «عندما انتصف ف ففر اام ،ا هف ف ففيدي إبراهيم ا آخر معاركه مع الفرنالف ف ففيني الاث ،م
النا قالوا إ م رأوه ابه الغزاة بص ف ف ففدر عار والد ينزف م أطرااهو وقانبه ه ف ف ففيدي إبراهيم نفال ف ف ففهو كان مراما هبالة م النور
ضعم اابصففارو يرهففل أضربته باجتاه النصففارى ا،ديهم وميحو أحصففنتهم حىت قءففى عليهمو وم اختبذ وراف االففجار والصففخور
اءحته هذه ااخ،ة بذن أعلنت ع وجوده ورافهاو ايالج ».48
قدمت الرواية لخص اام ،على أنه اكخلص ا وع ااهايلو وانتشر الميل والماتو وأصبحت مواقفه ااهطورية
كما حل

إن ليئا غريبا
حديث العا واأايو يتداوهلا الرواة ا ااهواح والتجمعا و ا ف ف ف ف ف «ع عبوره وادي اكلوية قيل ا الليلة نفالهاو حل
بذن ماروها هيحدثو وا منتص" النهار بدأ
قد حدث حىت قبل بدف العبورو الشمس ألرقت م الغروب اذوحت ل م ،حل
أن ما ينت،ر ارهفانه وعالفاره كب،و كانوا قلة اتعددواو وعدوهم كان ال حيصفى اصفار ال
الربوح ضشفا صفدر الالفماف بموة اعرف حل
يذكر .قيل إن مطرا محيما هففمط على جيوش الالففلطان اذبادهاو وجعلها كعصفف" مذكوت .وقيل إن اام ،وجد نفالففه حمصففورا

ا مياه اكلوية ابعث اهلل له مبالئاة جمنحة نماةه وإنماة دائرضه م هالك مؤكدو وأن اكالئاة اليت أعمت بصف ف ف ف ف ف فف،ة ويل العهد
العقون وأخوه ســليمان ه نفالففها اليت بعثت بطيور أبابيلو وألففعلت الن،ان ا جيولففهم .هاذا يموت بعض الذي مسعوا ع
ةلم اليو ومل يروه».49
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إن الوع الش ف ففعا وما يتال ف ففم به م ه ف ففذاجة وه ف ففطحية ا التص ف ففورو وهو بالغريب والعجيب قد اارف به إ متثل
معطيا النبوة ا لف ففخص اام،و امد أصف ففبحت مالف ففاعدضه أمرا حتميا لدى مجيع النا «وإةا حدث وأن ه ف فلحلم اام ،نفالف ففه
للنصارىو هيداع اكاللمون الثم الذي داعه اليهود عندما هلموا هيدنا المسيح للرومان لمتله».50

إن خلا هاذا أجواف أهف ف ففطورية عجائبيةو مل يفعل اعلته اجلمالية والفارية بالشف ف ففخصف ف ففيا أو ااحداث أو ااماك أو
جربت الرواية ما يالففمى باللغة ااهففطوريةو وقد
حىت اازمنة احالففبو بل كذلم منطا الففتغات اللغة الالففرديةو مرورا هبذا اكعرب حل
ظهر صياغتها ا ضمدمي كل ما هبا ةكره م عناصر حاائية وه ضشرتك ا بناف اكشهد الالردي.
أما ع التمنيا اكص ففاحبة ا عر ،هذه النط م اللغة ااان الوص فف"؛ ان «االعتماد على الوص فف" هو ص فففة اللغة
ااه ف ففطورية اليت ضثري اكش ف ففهد ا نال ف ففاينو أو الزماينو أو اكااين ليتم التعرف عليه ختبال م جهةو كما أنه ميثل أهم خص ف ففائص
اجلنس ااديب الذي يوانا بذنه ينتم إليهو ال إ الرواية وهو جنس الرحال و االرواية قد غلب على بنيتها الالف ف ف ف ف ف ففردية طابع
الوص"و وه الالمة الرضيبة للبناف المصص ا الرحال ».51
لمد وجد الرواية ا الرتاث مطيتها ا االنفتاح الواع على مالففتويا وآااح م التشففايل اأطايب ختطت هبا حدود
ااطر التمليدية للبنية الالف ف ف ف ف ف ففرديةو والرتاث ا جتليه عرب التخر ا الروائية مانها م طرح مجلة م اكعارضف ف ف ف ف ف ففا ا اجلمع بني
اكتخيلو والواقع و واكعموت والالمعموتو واكختل" أجناهفيا؛ ا هفياح عر ،رؤى مغايرة لسنالفان ا مالفافلته م،اهر وجودهو
وحالاهية وضعه الالياه واالجتماع .
اإلحاالت:
هارونو ا6و دار الفار للطباعة والنشففر والتوزيعو
 .1أبو اَ ُ،ال فني أمحَد ب اا ِر ب زَك ِرياو معجم مماييس اللغةو حتميا وضففبط عبد الالففال حممد ُ
1979و (كتاب الواوو باب الواو والراف وما يثلثهماو مادة ورث)و ي 105.
حممد ب مار اب من،ور اااريم اكصففريو لالففان العربو مج2و دار صففادرو ب،و و لبنانو (د) . .و ي -111
الدي َّ
 .2أبو الفءففل مجات حل
112.
.3جبور عبد النورو اكعجم ااديبو دار العلم للمالينيو ب،و و لبنانو 2و كانون الثاين (يناير) 1984و ي 63.
 .4عبد الال ف ففال هارونو الرتاث العريبو جملة الوع ا ه ف ففالم و إص ف ففدار وزارة ااوقاف والش ف ففؤون ا ه ف ففالميةو الاويتو ا ص ف ففدار الثمانونو 1و
 1435ه 2014-و ي 21
 .5حالف ف حنف و الرتاث والتجديد موقفنا م الرتاث المدميو اكؤهف فال ففة اجلامعية للدراه ففا والنش ففر والتوزيعو ب،و و لبنانو 4و 1412ه ف ف ف ف ف ف ف ف-
 1992و ي 13.
 .6حممد عابد اجلابريو الرتاث وا،داثة دراها  ..ومناقشا و مركز دراها الوحدة العربيةو ب،و و لبنانو 1و متوز/يوليو 1991و ي -23
24.
 .7نبيلة إبراهيمو ألاات التعب ،ا اادب الشعاو دار ءة مصر للطبع والنشرو الماهرةو مصرو (د) .و (د) . .و ي 3.
 .8إبراهيم هعديو دراها ومماال ا الروايةو منشورا الالهلو اجلزائر العاصمةو اجلزائرو 2009و ي .111
 .9جوى منص ف ففوريو اكوروث الال ف ففردي ا الرواية اجلزائرية :روايا الطاهر وطار وواه ف ففيين ااعرا أمنوةجا – مماربة حتليلية ضذويليةو دكتوراه علو ا
اادب ا،ديثو إلراف الطيب بودربالةو قالم اللغة العربية وآداهباو كلية اآلداب والعلو ا نالانيةو جامعة ا،اا أءر – باضنةو 2012-2011و
ي 22.
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 .10اكرجع نفالهو ي 29.
 .11ص ف ف ففليحة برديو ا يديولوج واجلمايل ا الرواية اجلزائرية اكاتوبة باللغة العربية أعمات واه ف ف ففيين ااعرا أمنوةجاو أطروحة دكتوراه علو ا اللغة
واادب العريبو إلراف أ.د .عبد المادر ضوزانو قالم اادب العريبو كلية اآلداب والفنونو جامعة حاليبة ب بوعل  -الشل"و 2017/12/18و
ي 261.
 .12عالف ففور ه ف فرقمةو اه ف فرتاضيجيا ضوظي" اكوروث الشف ففعا ا ااعمات الالف ففردية اجلزائرية  -مماربة ا البب والرؤى والدالال و مماربا  -جملة
دولية أدبية علمية ثمااية حمامةو جامعة اجللفةو اجلزائرو ع13و 2015و ي .29
 .13عزيز نعمانو ا،داثية وما بعد ا،داثية ا الالرد الروائ و جملة الثمااةو اجلزائرو ع21و أكتوبر 2009و ي .12
 .14عال ففور ه فرقمةو اه فرتاضيجيا ضوظي" اكوروث الش ففعا ا ااعمات الال فردية اجلزائرية  -مماربة ا البب والرؤى والدالال و مرجع ه فاباو ي
.29
 .15عزيز نعمانو ا،داثية وما بعد ا،داثية ا الالرد الروائ و مرجع هاباو ي .10
 .16ين،ر :اكرجع نفالهو ي .11
 .17نورة بعيوو ألاات وضمنيا ضوظي" اكادة التار ية ا الرواية العربية اكعاصرةو جملة اأطاب  -دورية أكادميية حمامة ضعين بالدراها والبحوث
العلمية ا اللحلغة واادبو منشف ف ف ف ف ففورا خمرب حتليل اأطابو جامعة ضيزي وزو /دار اامل للطباعة والنشف ف ف ف ف ففر والتوزيعو ضيزي وزوو اجلزائرو ع9و جوان
2011و ي 42.
 .18حال عليانو الرواية والتجريبو جملة جامعة دمشاو اجمللد 23و العدد الثاينو 2007و ي 82.
 .19مفمودة صاحلو اكرأة ا الرواية اجلزائريةو دار الشروح للطباعة والنشر والتوزيعو اجلزائرو 2و 2009و ي .363
 .20جعفر يايوشو اكالففار الروائ عند واهففيين ااعرا م زاوية النمد إ االففحة ا بداعو دااضر اكركز لعرا واهففيين ولففغ" الاتابةو ضنالففيا حممد
داودو منشورا اكركز الوطين للبحث ا اانثروبولوجيا االجتماعية والثمااية ( )CRASCو رقم 11و 2005و ي .41
 -مال ف ف ف ف ف فف،دة :منطمف ف ففة ضمع ا أقص ف ف ف ف ف ففى الش ف ف ف ف ف فمف ف ففات الغريب على ا،ف ف ففدود الغربيف ف ففة للجزائر مع دولف ف ففة اكغرب .ين،ر :اكوقع ا لارتوين:
( https://ar.m.wikipedia.orgضاري آخر احص للصفحة 28 :أبريل .)2016
 .21عبد ا،ميد بورايوو منطا الالرد– دراها ا المصة اجلزائرية ا،ديثةو ديوان اكطبوعا اجلامعيةو ب عانونو اجلزائرو 1994و ي -137
138.
 .22لوق عبد ا،ايمو ه،ة بين هالتو مؤهالة هنداوي للتعليم والثمااةو مجهورية مصر العربيةو 2012و ي .10
 .23ين،ر :هعيد يمطنيو الرواية والرتاث الالردي – م أجل وع جديد بالرتاثو رؤية للنشر والتوزيعو الماهرةو مصرو 1و 2006و ي 88.
 .24واهيين ااعراو نوار اللوز – ضغريبة صاحل ب عامر الزواريو دار ا،داثةو ب،و و لبنانو 1و 1983و ي 5.
 .25اكصدر نفالهو ي 50.
 .26اكصدر نفالهو ي 5.
 .27نبيل هليمانو مجاليا ولواغل روائيةو منشورا احتاد الاتاب العربو دمشاو هورياو 2003و ي .62
 .28لوق عبد ا،ايمو ه،ة بين هالتو مرجع هاباو ي 10.
 .29ين،ر :خملوف عامرو الاتابة ،،ة حياة – مماال ا المصة والرواية والشعر ونمد النمدو دار ا،امةو اجلزائرو 2012و ي 63.
 .30واهيين ااعراو نوار اللوزو مصدر هاباو ي 94.
 .31اكصدر نفالهو ي 143.
 .32هعيد يمطنيو الرواية والرتاث الالرديو مرجع هاباو ي 91.-90
 .33واهيين ااعراو نوار اللوزو مصدر هاباو ي 26.
 .34اكصدر نفالهو ي 101.
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 .35اكصدر نفالهو ي 53.
 .36اكصدر نفالهو ي 184.
 .37اووزي الزمريلو لفعرية الرواية اهلوية ث ا ألفاات ضذصفيل الرواية العربية ودالال او مؤهفالفة المدمو الثماايةو دمشفاو هفورياو 2007و ي
.211
 .38هند ه ف ففعدوينو اال ف ففاات اجلديدة للفعل ال روائ ا الرواية اجلزائرية العربية ث ا اكما الن،ري واكنجز التطبيم و ث ممد لنيل ل ف ففهادة
دكتوراه العلو ا اادب ا،ديثو إل ف فراف ااه ففتاة الدكتور حي الش ففي ص ففاحلو قال ففم اآلداب واللغة العربيةو كلية اآلداب واللغا و جامعة ا خوة
منتوري  -قالنطينةو 2016-2015و ي .348
مذهبو يرمز له الشففمس اكمد ا مصففر المدميةو ي،هر للبشففر مرة
 -اوينياس ( :)Phoenixطائر بديع الشففال يشففبه النالففرو ريشففه أمحر حل
كل مخالففمائة هففنةو وإةا أحس بمرب أجله يءففع بيءففه ا عشففه وميو و وهففرعان ما ضفمس البيءففة عنماف جديدةو وحني ضصففل ه ف البلو حتمل
وحترقهو ا حني ضموت رواية أخرى أن العنماف ه اليت حترح
أباها الفاين (اكال ففمى "هيليوبوليس" ا المامو اكص ففري المدمي) إ مذبح إله الش ففمس حل
نفالها اوح كومة م ا،طب بعد مء مخالمائة هنة .ين،ر :أمني هالمةو معجم ااعال ا ااهاط ،اليونانية والرومانيةو مؤهالة العروبة للطباعة
والنشر وا عالنو مصرو 2و 1988و ي 239.
 .39واهيين ااعراو هيدة اكما و منشورا الفءاف ا،رو اجلزائرو 1و 2001و ي 181.
 .40لزهر مالف ف ف ف ف ففاعديةو العجيب والغريب وااهف ف ف ف ف ففطوري ا الرواية اجلزائريةو جملة مماربا  -جملة دولية أدبية علمية ثمااية حمامةو جامعة اجللفةو
اجلزائرو ع10و 2014و ي .275
 .41جوى منصوريو اكوروث الالردي ا الرواية اجلزائرية :روايا الطاهر وطار وواهيين ااعرا أمنوةجا – مماربة حتليلية ضذويليةو مرجع هاباو ي
73.
 .42واهيين ااعراو حارهة ال،الت – دون كيشو ا اجلزائرو دار ورد للطباعة والنشر والتوزيعو دمشاو هوريةو 2و 2006و ي 157.
 .43جوى منص ف ف ففوريو اكوروث الال ف ف ففردي ا الرواية اجلزائرية -روايا الطاهر وطار وواه ف ف ففيين ااعرا أمنوةجا مماربة حتليلية ضذويليةو مرجع ه ف ف ففاباو
ي73.
 .44واهيين ااعراو حارهة ال،التو مصدر هاباو ي 15.
 - 45اكصدر نفالهو ي 194.
 .46اكصدر نفالهو ي .155
 -الرهوت حممد عليه صوا اهلل وهالمه.
 .47واهيين ااعراو كتاب اام - ،مالالم أبواب ا،ديدو منشورا الفءاف ا،رو اجلزائرو 1و نوامرب 2004و ي 414.
 .48اكصدر نفالهو ي 414.
 .49اكصدر نفالهو ي 415.-414
 .50اكصدر نفالهو ي 415.
 .51لزهر مال ففاعديةو اللغة ااه ففطورية ا الرواية اجلزائريةو جملة مماليد – دورية أكادميية حمامة ضعب بالنمد ومص ففطلحاضهو خمرب النمد ومص ففطلحاضهو
جامعة قاصدي مرباحو اجلزائرو ع9و ديالمرب 2015و ي .227
قائمة المصدر والمراجع:
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هارونو ا6و دار الفار للطباعة والنش ففر
 .1أبو اَ ُ،ال ف فني أمحَد ب اا ِر ب زَك ِرياو معجم مماييس اللغةو حتميا وض ففبط عبد الال ففال حممد ُ
والتوزيعو 1979و (كتاب الواوو باب الواو والراف وما يثلثهماو مادة ورث).
حممد ب مار اب من،ور اااريم اكصريو لالان العربو مج2و دار صادرو ب،و و لبنانو (د) . .و
الدي َّ
 .2أبو الفءل مجات حل
 .3جبور عبد النورو اكعجم ااديبو دار العلم للمالينيو ب،و و لبنانو 2و كانون الثاين (يناير) 1984و

 .4عبد الال ففال هارونو الرتاث العريبو جملة الوع ا ه ففالم و إص ففدار وزارة ااوقاف والش ففؤون ا ه ففالميةو الاويتو ا ص ففدار الثمانونو
1و  1435ه 2014-و
 .5حال حنف و الرتاث والتجديد موقفنا م الرتاث المدميو اكؤهالة اجلامعية للدراها والنشر والتوزيعو ب،و و لبنانو 4و 1412هف-
 1992و
 .6حممد عابد اجلابريو الرتاث وا،داثة دراها  ..ومناقشا و مركز دراها الوحدة العربيةو ب،و و لبنانو 1و متوز/يوليو 1991و
 .7نبيلة إبراهيموألاات التعب ،ا اادب الشعاو دار ءة مصر للطبع والنشرو الماهرةو مصرو (د) .و (د) . .و
 .8إبراهيم هعديو دراها ومماال ا الروايةو منشورا الالهلو اجلزائر العاصمةو اجلزائرو 2009و

 .9جوى منصف ف ففوريو اكوروث الالف ف ففردي ا الرواية اجلزائرية :روايا الطاهر وطار وواهف ف ففيين ااعرا أمنوةجا – مماربة حتليلية ضذويليةو دكتوراه
علو ا اادب ا،ديثو إلف ف فراف الطيب بودربالةو قال ف ففم اللغة العربية وآداهباو كلية اآلداب والعلو ا نال ف ففانيةو جامعة ا،اا أء ف ففر –
باضنةو 2012-2011و
 .10صف ف ففليحة برديو ا يديولوج واجلمايل ا الرواية اجلزائرية اكاتوبة باللغة العربية أعمات واهف ف ففيين ااعرا أمنوةجاو أطروحة دكتوراه علو ا
اللغة واادب العريبو إل ف فراف أ.د .عبد المادر ضوزانو قال ففم اادب العريبو كلية اآلداب والفنونو جامعة حال ففيبة ب بوعل  -الشف ففل"و
2017/12/18و
 .11عال ففور ه فرقمةو اه فرتاضيجيا ضوظي" اكوروث الش ففعا ا ااعمات الال ففردية اجلزائرية  -مماربة ا البب والرؤى والدالال و مماربا -
جملة دولية أدبية علمية ثمااية حمامةو جامعة اجللفةو اجلزائرو ع13و 2015و
 .12عزيز نعمانو ا،داثية وما بعد ا،داثية ا الالرد الروائ و جملة الثمااةو اجلزائرو ع21و أكتوبر 2009و

 .13نورة بعيوو أل ف ففاات وضمنيا ضوظي" اكادة التار ية ا الرواية العربية اكعاص ف ففرةو جملة اأطاب  -دورية أكادميية حمامة ضعين بالدراه ف ففا
والبحوث العلمية ا اللحلغة واادبو منش ف ف ف ففورا خمرب حتليل اأطابو جامعة ضيزي وزو /دار اامل للطباعة والنش ف ف ف ففر والتوزيعو ضيزي وزوو
اجلزائرو ع9و جوان 2011و

 .14حال عليانو الرواية والتجريبو جملة جامعة دمشاو اجمللد 23و العدد الثاينو 2007و

 .15مفمودة صاحلو اكرأة ا الرواية اجلزائريةو دار الشروح للطباعة والنشر والتوزيعو اجلزائرو 2و 2009و

 .16جعفر يايوشو اكالففار الروائ عند واهففيين ااعرا م زاوية النمد إ االففحة ا بداعو دااضر اكركز لعرا واهففيين ولففغ" الاتابةو ضنالففيا
حممد داودو منشورا اكركز الوطين للبحث ا اانثروبولوجيا االجتماعية والثمااية ( )CRASCو رقم 11و 2005و
 .17اكوقع ا لارتوينhttps://ar.m.wikipedia.org :

 .18عبد ا،ميد بورايوو منطا الالرد– دراها ا المصة اجلزائرية ا،ديثةو ديوان اكطبوعا اجلامعيةو ب عانونو اجلزائرو 1994و
 .19لوق عبد ا،ايمو ه،ة بين هالتو مؤهالة هنداوي للتعليم والثمااةو مجهورية مصر العربيةو 2012و

 .20هعيد يمطنيو الرواية والرتاث الالردي – م أجل وع جديد بالرتاثو رؤية للنشر والتوزيعو الماهرةو مصرو 1و 2006و
 .21واهيين ااعراو نوار اللوز – ضغريبة صاحل ب عامر الزواريو دار ا،داثةو ب،و و لبنانو 1و 1983و
 .22نبيل هليمانو مجاليا ولواغل روائيةو منشورا احتاد الاتاب العربو دمشاو هورياو 2003و

 .23خملوف عامرو الاتابة ،،ة حياة – مماال ا المصة والرواية والشعر ونمد النمدو دار ا،امةو اجلزائرو 2012و

 .24اووزي الزمريلو لعرية الرواية اهلوية ث ا ألاات ضذصيل الرواية العربية ودالال او مؤهالة المدمو الثماايةو دمشاو هورياو 2007و

 .25هند ه ف ف ف ففعدوينو اال ف ف ف ففاات اجلديدة للفعل الروائ ا الرواية اجلزائرية العربية ث ا اكما الن،ري واكنجز التطبيم و ث ممد لنيل
لهادة دكتوراه العلو ا اادب ا،ديثو إلراف ااهتاة الدكتور حي الشي صاحلو قالم اآلداب واللغة العربيةو كلية اآلداب واللغا و
جامعة ا خوة منتوري  -قالنطينةو 2016-2015و
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 .26أمني هالمةو معجم ااعال ا ااهاط ،اليونانية والرومانيةو مؤهالة العروبة للطباعة والنشر وا عالنو مصرو 2و 1988و
 .27واهيين ااعراو هيدة اكما و منشورا الفءاف ا،رو اجلزائرو 1و 2001و

 .28لزهر مالفاعديةو العجيب والغريب وااهفطوري ا الرواية اجلزائريةو جملة مماربا  -جملة دولية أدبية علمية ثمااية حمامةو جامعة اجللفةو
اجلزائرو ع10و 2014و
 .29واهيين ااعراو حارهة ال،الت – دون كيشو ا اجلزائرو دار ورد للطباعة والنشر والتوزيعو دمشاو هوريةو 2و 2006و
 .30واهيين ااعراو كتاب اام - ،مالالم أبواب ا،ديدو منشورا الفءاف ا،رو اجلزائرو 1و نوامرب 2004و

 .31لزهر مال ف ف ف ف ف ففاعديةو اللغة ااهف ف ف ف ف ففطورية ا الرواية اجلزائريةو جملة مماليد – دورية أكادميية حمامة ضعب بالنمد ومصف ف ف ف ف ففطلحاضهو خمرب النمد
ومصطلحاضهو جامعة قاصدي مرباحو اجلزائرو ع9و ديالمرب 2015و
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السردي
فضاء المدينة بين التشكل العمراني والمشهد ّ
 قراءة في رواية "الوساوس الغريبة" لمحمد مفالح-د /ا،اا جغد (جامعة الشل"-اجلزائر)
ملخص:
ضعد اكدينة إحدى أهم ص ف ف ف ففور التش ف ف ف ففايل ا،ء ف ف ف ففاري والرق العمراينو اه ضال ف ف ف ففتمطب خمتل" الفئا
االجتماعية وضشف ففهد خمتل" التطورا االقتصف ففادية والالف ففياهف ففيحلة ...ما علها ا حركيحلة دائمة ودااعيحلة مالف ففتمرةو
لتخرا بذلم م بعدها اانطولوج الذي يعاس واقعها وجمريا ااحداث داخلها ونفالف ف ف ف ف ففيا هف ف ف ف ف ففاا ا
وإيديولوجيا م وعالقا م االجتماعية.
الكلمات المفتاحية :التشايل ا،ءاريو الرق العمراينو الواقعو ااحداثو العالقا االجتماعية.
ضعد اكدينة إحدى أهم ص ف ف ف ف ففور التش ف ف ف ف ففايل ا،ء ف ف ف ف ففاري والرق العمراينو اه ضال ف ف ف ف ففتمطب خمتل" الفئا
االجتماعية وضشف ففهد خمتل" التطورا االقتصف ففادية والالف ففياهف ففيحلة ...ما علها ا حركيحلة دائمة ودااعيحلة مالف ففتمرةو
لتخرا بذلم م بعدها اانطولوج الذي يعاس واقعها وجمريا ااحداث داخلها ونفالف ف ف ف ف ففيا هف ف ف ف ف ففاا ا
وإيديولوجيا م وعالقا م االجتماعية.
ويغين هلا اكطرب
الره ففا حل
م هذا اكن،ورو ضص ففبح اكدينة مص ففدرا لسهلا الفين والوح ا بداع و ايج حلال فدها حل
ويعزف هلا اكوهيمار وين،م هلا الشاعر وينالج هلا الروائ و ولعل هذا ااخ ،أكثر قدرة على حماكاة اكدينة كون
الرواية أكثر ااجنا اادبيحلة والفنيحلة ل فالففاعةو ما يتيح لااضبها إماانية وصفففها بإهففهاب وهففرد وقائع ا،ياة ايا
بدقة وضفصيل.
الالردي -قرافة
م هنا ضرو هذه الورقة البحثية اكوهومة بف ف ف ف فف" :اءاف اكدينة بني التشال العمراين واكشهد حل
ا رواية "الوه ففاو الغريبة" امد مفالح-معاجلة هذه اكفارقة بني اكدينة عموما ومدينة غيليزان خص ففوصف فاو ا
مت،هرها العمرا ين والتار وبني مت،هرها على الورحو واليت صف ف ف ف ففورها لنا الروائ حممد مفالح وهو الف ف ف ف ففدها ا
رواياضه عامةو والوهاو الغريبة خاصةو ااي" ضنتمل اكدينة م الفءاف اهلنده اكعماري إ الفءاف النحلص ؟
أي مدى حيااظ التخيل الروائ على خصففو ...وضفاصففيلها؟
وكي" ختد اكشففهد ال حلال فردي وا،دث الروائ ؟ إ حل
كي" مت،هر غيليزان وضفاصيلها التار ية والعمرانية واالجتماعية ا رواية الوهاو الغريبة؟
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أوالً :الرواية
رواية "الوه ف ف ف ف ف ففاو الغريبة" ه عمل أديب إبداع جزائري ل ديب والباحث حممد مفالحو واكب ا،ركة
الفارية ارتة ااعوا التالف ففعني م المرن اكاض ف ف و خرجت للوجود ا الالف ففداه ف ف الثاين عا  2005بعد خما،
عالف ،رصفد خالهلا حممد مفالح أحداثا اجتماعية وهفياهفيحلة وثماايةو جر وقائعها ا مدينة غيليزان" بوصففها
اليت ضمو عليها جغرااية اجلزائر.
اءاف أو ماانا م جمموع اامانة حل
افالروايفة ةا العنوان الفرع "على هفامش ممتفل اارملفة الثريحلفة "م من،ور النمفد ااديب ا اجلزائر طفاحمفة "
إ التنص ف ففل م ص ف ففورة الواقع مبا ايه م جتليا وخص ف ففوص ف ففيحلة بيئيحلة وأحداث ل ف ففاهدة على ضار ية مش ف ففاهدها
ووقائعهاو مشف ففاهد ووقائع وأحداث مصف ففاغة بلحلغة صف ففرحية عاريحلة لف فففااة ضؤرخ باارقا أحياناو وضذكر مبوضف ففوعية
أزوجة بذاضية االنفعات والفاعل)1("...
أن هذه الرواية – حال ف ف ف ف ف ففب ضعب ،نور الدي " -غنية مبا حو م أااار وقيم ومثل جاف على
والواقع حل
أن بنيتها اجلمالية وااه ف ففلوبية وأبعادها الوظيفية ضنب
ألال ف ففنة ل ف ففخص ف ففيا ا وه ف ففادها ا كث ،م اكماما و كما حل
بإماانا انيحلة مهمة م الال ففارد – اأارا نصف ف – أي الال ففارد خارا اأطاب وهو الااضبو وضعل ع قدرة
متميزة ا ضطويع لغة المص والتحام ا ملاتهاو وحتميلها دالال عميمة الرؤيا)2( "...
اإن رواية "الوه ففاو الغريبة" م النص ففوي اليت ضُال ففهل االنتمات االنال ففيايب بني عامل
وعلى هذا ااه ففا و حل
ٍ
معان إنال ف ففانية ونف حلال ف ف فية (داخل النص) وموق" خاي (خارا النص)و إة
الواقع والعامل الروائ و مبا ضزخر به م
الواقع كما يال ف ف ففميه الش ف ف ففاعر
حتوت ا "خطاب حل
ضعترب مال ف ف ففحا ه ف ف ففرديا لتحوال الواقعو هذا التحوت هو أيء ف ف ففا حل
اتحوت االضف ف ف ففطرابا
ا هف ف ف ففباين لويس غارهف ف ف ففيحلا منت،و ...ضتبع الروائ ةلم كمحاولة ،بس أماك الصف ف ف ففدعو حل
اأارج إ داخل "(.)3
نص وهف ف فواهف ف ف قدارة إه ف ففتطاع أن يوقع المارا ا أحابيلهو و حلأوت ما
وعليه اإن رواية" الوه ف ففاو الغريبة" ٌ
يالف ف ففرتع االنتباه هو غياب ا هداف وكذن الااضب قصف ف ففد إرباك اكتلم واهف ف ففتفزازه بالبحث حوت أهف ف ففباب هذا
الغياب م جهةو وم جهة أخرى يفء ف ف ف ف ففح حاله م ا،،ة لدى الناي أنال ف ف ف ف ففته ا هدافو إض ف ف ف ف ففااة إ ةلم
ا،ر" والشاعر" عبد ا،ايم الوردي" واهتئثار ااوت بفءاف ا،ركة ا النص؛ ما
نصادف ثنائية الااضب" عمار حل
أض فففى إ جدلية الص ف فراع بني الرواية والش ففعر واالنتص ففار ل و بداللة ه ففج الش ففاعر؟ الغاية م ةلم إرباك
الش ف ف ف ففاعر وإركابه حالة االض ف ف ف ففطراب لينخر ا اكناخ العا للنصو هلذا ينبهنا كارلوين وايللو إ أن الوهف ف ف ف فوا
الالريو الذي كان ياليطر على ما الرميهو وهوا الشميمة اكتوااة)4(...
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ثانيًا :جمالية الفضاء بين البناء الهندسي والتخيل النصي:
أضفحت قءفية الفءفاف ا اأطاب الروائ و ضشفال  -منذ زم بعيد -جدال واهفعاو إة اهفتذثر هبا العديد
م النماد واكن،ري منذ ...ا المرن الثام عشففر حىت وقتنا هذا .امد انصففبت العديد م الدراهففا الالففيمائية
والش ففعرية على البنيا الزمنية والش ففخص ففيا و ايما اعترب الفء ففاف – أو ما نعته بعض الداره ففني بش فال ملتبس
(اكاان) -ضلم ااخبار اكاانية اليت ضتحرك ايها الشف ففخصف ففيا  .وهذا ما أدى هبنري ميرتان ا هف ففياح صف ففعوبة
إ اد ن،ريحلة حوت الفءاف(.)5
وعلى هذا ااهففا يرى بعض الدارهففني ا هففياح متييزهم بني الفءففاف واكاان" إن الفءففاف ا الروايحلة هو
أ وهففع وأيل م اكاانو إنه جمموع اامانة اليت ضمو عليها ا،ركة الروائية اكتمثلة ا هفف،ورة ا،ا ه فواف ضلم
اليت مت ضصويرها بشال مبالر أو ضلم اليت ضدرك بالءرورة وبطريمة ضمنية مع كل حركة حاائية"( .)6إة أنه"
ال يا بذية حات أن ي،ل الفءف ف ففاف الروائ منعزال ع باق ماونا الالف ف ففرد ااخرى للنص كالشف ف ففخصف ف ففيا و
وااحففداث والزم وعففد الن،ر إليففه ا ضفففاعلففه مع هففذه اكاونففا عففل التففذويففل "قففاص ف ف ف ف ف فرا ع إدراك اابعففاد
الدالحلليةو ةلم اكاونا عل التذويل قاصف ف ف فرا ع إدراك اابعاد الدالليحلةو ةلم أن الروائ مثل الفنان اكعامريو
نصه كموضوع للفار الذي لمه"(.)7
النص واا ضصور حمام واهرتاضيجية معيحلنةو ويشال حل
يشيد اءاف حل
اإن ل ففعرية الفء ففاف ا الرواية "نش ففذ م اجلداال الفلال فففية ااغريمية والرومانية حوت
م هذا اكن،ورو حل
طبيعة الفء ف ف ف ففاف والزم و وما دامت جل اال ف ف ف ففاات اادبيحلةو وض ف ف ف ففمنها الرواية جتد جذورها ا اادب ا غريم
الروماينو ام الءففروري واااءففل طرح اكبادا ااهففاهففيحلة الهففتمصففاف الفءففاف ا هففياح ضطور النثر الغريبو غ،
أن مناقشا الفءائية ا الرواية جليحلا إالحل عندما يدرك اكرف أن الشال الفءائ ا اادب ةو عالقة ا جذوره
حل
مع اكواق" مع اكواق" الفلالفية والفنيحلة والعلمية الالائدة جتاه الفءاف الفيزيم "(.)8
م هنا ضمرتح رواية "الوهف ف ف ف ف ففاو الغريب ا طرحها الفاري والثماا والفين بال أبعاده اكختلفة "ضنويعا مجحلة
اكؤج َجةو واكنتجة كدلوت العنوانو
للماانو حيفل هبا الفء ف ففاف النص ف ف و ضنص ف ف ُ
فاف إ جمموع اكتء ف ففادا التيميحلة حل
ضعري زم نفال ف ف ف ف ف ف
اه ضزخ ُر باامانة اكفتوحة (اجلزائرو وهرانو غيليزض  )...اليت يلحمها الناي بذوصف ف ف ف ف ففاف حل
متاخم لزم ال حلالف ف فردو وضال ف ففمح بإضاحة الربهان على حركة عء ف ففوية داخل أنال ف ففاح الفء ف ففاف نتاا حالة إبداعية
متومسة دوما أاا العالقة مع اكاان"()9
حل
وعلى الشففاط اآلخر م هذه الروايةو يطلعنا الناي "حممد مفالح" على أبعاد دالليحلة ل مانة اكغلمة اليت
"ضرضبط بالعما النفال الذي مينح النص ضشعباضه النفاليحلة حالب هياح التفويض الواع أو الالواع – حالب
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أغلففب ال – ،لالاءف ف ف ف ف ف ففافا البوحيحل فة للحيحلز كنموةا قففادر ا ةاضففه على إاتاففاك عالميحل فة اأففاصف ف ف ف ف ف ففة داخففل
النص"(.)10
اإن رواية "حممد مفالح" حتمل عنوانا رئيالا هو "الوهاو الغريبة" ُه ِج َل على الورقة الثانية روف
وعليهو حل
كب،ة إ جانبه عنوان ارع روف صف ف ف ف ف ففغ،ة "على هامش ممتل اارملة الثريحلةو وللعناوي  :الرئيال ف ف ف ف ف ف والفرع
عالقة مبعب الروايةو اهما يتاامالن م حيث دالال ما على عناص ف ففر أه ف ففياه ف ففيحلة ضؤل" نص رواية "الوه ف ففاو
الغريبففة"و ويُلمحففان للواقع االجتمففاع والنفال ف ف ف ف ف ف وللممومففا الفنيحل فة م مثففل :ا،رثو والشف ف ف ف ف ففخص ف ف ف ف ف فيففا
والفءاف...إخل.
م هذا اكن،ورو مياننا أن نموت بذن العنوانني يتذلفان م جمموعة م العالقا اليت ضش ف فف ،إ زم الرواية
بال
وماا او وانتمائها االجتماع والالياه وصفا بطلهاو حلإة أن العنوان يؤرخ الال،ة بطل يعيش االغرتاب حل
أبعادهو حينئذ نمرأ ...":وابتال ف ففم للنادت النحي" مث خرا م ممهى الال ف ففعادة .وه ف ففار يطى هادئة او حديمة
الشجرة العمالقةو وهو يفار ٍ
قد ا ااهلوب الذي ياتب به ع صديمه اكتهم بمتل اارملة الثريحلة"(.)11
ظل ثابتا ا الدااع عنهاو عرب أطوار
م هناو يتبني لنا أن عنوان الرواية حتمل او بطل مهمو بذااار حل
ا،ر
هذا اكنتو انحله خاي صف ف فراعا مريرا م أجل ا،فا على هويته وانال ف ففجا مع الذا يموت ":وغرح عمار حل
كل النا  .وظلحلت حلأمه
ا ر م الوهف ف ف ف ف ففاو الماضلة .خاف أن يواجه او الوحدة اكخفية اليت قد ضبعده ع حل
ا،زيحلنة حتدح ا وجهه اكتعبو انت،ر منه ًّردا وكا الح،ت هففاوضه اكنذر بالغءففب الشففديدو وضففعت انجان
حل
المهوة على اكاتب اأشا وخرجت إ الغراة)12("...
أن الااضب ال ميانه أن ياتب
كل مبدعو حيث حل
وم ناالة الموتو حل
أن التعب ،ا نال ف ف ف ففاين .مبا مبدأ يؤم به حل
م عد و أو يطرح مجلة م ااااار اأارجة ع نطاح الواقع و وم هنا جاف رواية "الوهاو الغريبة" متتاز
بمدر ا على نمل رؤية الااضب للحياة واجملتمع بدقة"()13و يموت "وابتال ف ف ف ف ففم عمار ا،ر حني ضذكر اليو الذي
جم ايه ب عيالى الدريس على الشاغر وا مه أما اك "(.)14
ثالثًا :تمظهرات الفضاء في رواية "الوساوس الغريبة"
يتذل" خطاب الرواية م ثنائية " اكاض -ا،اضر" واا يدالن على معب الوجودو وضتم،هر العالقة بينهما
زمنية "اكاقبل ...اكابعد"و ااكاان مرضبط ارضباطا وثيما باكاقبلو ووجود الزمان ا عالقة وثيمة باكابعدو
بعالقة حل
أن الرواية ضتخذن م اكاان والزمان والعالقة بينهما إنتاجية النحلص "وضفتح منذ البداية أه ف ففبمية اكاان ع
ةلم حل
الزمان"(.)15
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وبنافا "على ةلمو اإن "زينب اهلنيدي" ض لم الشففخصففية اليت رهففم إمسها على هامش عنوان الروايةو جتالففد
"يتحوت الال ف ففرد م كونه
بثمااتها وإطالعها على ضراث اكنطمة بؤرة مركزيحلة ا عالقة اكاضف ف ف با،اض ف ففرو وهاذا حل
عرض فا ل حداث إ ن،ا م التواصففل والتخاطب الرهففايل"( .)16يموت" :والتفت اوها وهففذهلا إن كانت ما
بذن
هله الاث،ون ...والتفتت اوها وهففذهلا إن كانت ضعرف الثائر هففيدي اازرح بلحااو اابتالففمت قائلة له حل
زعيم ثورة نالبة .)17("...1964
اإن اهم ال حلالفرد على أنحله ن،ا للتواصفل بني ال حلالفارد –خرا نصف -و واكتلم اهو عاطف
وم هذا اكنطلاو حل
خاط ل دبو هو ما طبع رواية "الوهاو الغريبة" ا كث ،م اكواط و وكذن الروائ ها هنا أنتج خطابا مرئيا
ل ف فففااا يتنا َ ومسة التحلخيل اليت ناد هبا "ضودورو" و"بارح" " بوص ف فففها آلية اعالة م آليا الاتابة اادبيحلة بعامة
والروائيحلة ياصة.
وعلى هذا ااها :
أن العالقفة بني الوصف ف ف ف ف فف" اكافاين م النفاحيفة الفدالليحلفةو وبني
يرى من،ر الروايفة اجلفديفدة "ميش ف ف ف ف ف ففات بيرت" حل
الشففخصففيا عالقة يالففيطر ايها اكاان على مركزيحلة الشففخصففيةحل الروائيحلةو ايعرب ع أحداا أحاهففيالففها ويصففور
انفعاال ا معتمدا على اايط الذي ضتحرك ايه االف ف ففياف م حوهلا " إن وصف ف فف" ااثاث وااغرا ،هو نوع م
وص" االخاي"(.)18
َّ
إن ضبص ف ففر الروائ مبا ري ا الواقع اكعيشو ومعايش ف ففته لذلم يومياو مانحله ا رواية "الوه ف ففاو الغريبة" ا
حصف ف ففره ل ماك التاليحلة :اكدينة ال حلال ف ف فج و اكمهىو إة حاوت ال حلال ف ف فارد ا بعض مراحل ا،ا هف ف ففلوك ضمنيحلة انيحلة
ارضففتها اكادة ا،اائيحلة اكالففتماة م حيث الرتكيب العمراين والبشففري والثماا "لياشفف" مدى اكفارقة الشففاهفعة
بينهما"( )19حيث ألفيناه حياوت التحلخلص م هلطة اكاان الرابض على الذاكرةو وعلى اآلين ا الوقت نفاله
مرة
" الفءففاف الغيليزاين" الذي حات دون حتميا حلم مشففروعه؟ إنحله ا،ديث ع ضغي ،اكاان "اقرتح عليها ةا حل
أن ضراامه إ وهران الباهيحلة أو اجلزائر العصمة البهجة"(.)20
وا إة نتال ف ف ف ففائل هنا :كاةا حاوت الروائ " حممد مفالح" اتح اء ف ف ف ففافا جديدة انيحلة على عالقة قماليحلة
ال حلال ف ف فرد الروائ ؟ وكاةا اش ف ففل داخل اكنت الروائ إ مد قنوا االضص ف ففات بني الفء ف ففافا الثالثة على ااقل ا
وحتدد ماانته بني اامانة ا ةاكرة اكتلم و كما
ا،ا داخل اكنتو إة مل ضره ف اكعامل اليت يتصفف" هبا اكاان حل
يعج بتجليا ا،ياة"()21
أ ا جتعل النَّص ا،اائ حل
بذن الروائ "حممد مفالح" قد أخفا ا إحداث التوازن بني اامانة – على ااقل
إنحلنا نحلدرك إدراكا و ًّ
اعيا حل
خمتلفني اختالاا
ا اكادة ااايحلة-بوصف ف ف ف فففه ضمنيحلة هف ف ف ف ففرديحلة يلجذ إليها الروائ "حني يمابل بينهما لاو ما عاكني حل
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ليحدد مدى االختالف على الص ف ففعيد ا،ء ف ففاري"( .)22بموت" :كان عمار ا،ر جمتهدا ا دراه ف ففته
واض ف ففحا حل
ولانه ضوق" ع مواص ف ف ف ففلتها قامعة وهرانو والتحا باكعهد العايل لتاوي مال ف ف ف ففتش ف ف ف ففاري الثمااة ...وبعد ثالثة
هنوا م العمل ختلى ع وظيفته"(.)23
رابعاً :دالالت فضاء المدينة في رواية "الوساوس الغريبة"
م اكزايا اليت ود هبا الفءف ففاف على الروايةو أنه عنصف ففر مرن يشف ففتغل ا ضفاعل مع باق العناصف ففر الالف ففردية
ااخرىو يث " يحلتم إنشف ف ف ف ففاؤه إعتمادا عل اكميزا والتحديدا اليت ضطبع الشف ف ف ف ففخصف ف ف ف ففيا "()24و كما له
اكتخيل داخل بنية النحلص وإن كان
اكتخيل والواقع و اهو جزف م
حل
إماانا داليحلة وضمنية ضتمثل ا مجعة بني حل
ظاهره حممال بذبعاد واقعيحلةو أثلة ا ةكر أمساف أماك موجودة على أر ،الواقع"(.)25
 -1الفء ففاف اكغلا ا رواية "الوه ففاو الغريبة"و حيدها ضبيح ع عديد اابعاد الدالليحلة ل مانة اكغلمةو ومؤداه
أن الالفارد يعيش ،،ا االغرتاب اكمزوجة بالتداعيا النفالفيحلةو حيث مينح النص ضشفعباضه النفالفيحلةو هلذا ضذيت
حل
ص ف ف ف فة به ال ف ف ف ففب ما متنحه له
"كل اء ف ف ف ففاف يؤه ف ف ف ففس خص ف ف ف ففوص ف ف ف ففيته وص ف ف ف ففورضه اأا حل
أايحلة هذه اامانة ا كون حل
النصوي"()26
اإن التحلحليل النحلفالف ف ف ف ف ل دب يو أاية للش ف ف ف ففخص ف ف ف ففيحلةو وحياوت ه ف ف ف ففرب أغوارها كعراة كنهها وحالة
وعليهو حل
"أن العمل
االه ففتمرار اليت ضعيش ففهاو خص ففوص ففا ضلم ااعمات ا بداعية اليت ضتال ففم أحداثها بالوقائع الدراميحلةو إة حل
ااديب موقع أثري له طبما مرتاكمة م الداللةو والبد بالتحلايل م كش فف" غوامء ففه وأهف فراره"( .)27ول يتذيت
ةلم إال بوضع هذا العمل ا بداع ا ضوف اكماربة البيالاولوجية بتعب" ،هيجموند ارويد".
الالردي بفءاف مفتوح الده اءاف اكدينة دون أن يمدمه باالهمو وهرعان ما يغُ،
م هناو يبدأ اكالار حل
الناي أاا اكتلم يل ليجيلنا على اء ففاف مغلا مؤداه ماان "الفيال اأء ف فراف" اليت ضمطنها "زينب اهلنيدي" وا
حل
ممابل ةلم يش فف ،إ "العمارا الص فففراف" ا مفارقة عجيبة بني هذي اكااننيو أه ففاه ففها التء ففاد ليربز حالة
االضطراب اليت جثمت على صدر الروائ و وهو يالرد ممتل اارملة الثرية.
وعليهو اإن ما أل فرنا إليه يؤكده ال حلال فارد ":كانت ضعيش ا عزلة رهيبة بالفيالَ اأء فراف اكطلة على العمارا
الصف ف فففراف الباهتة اللونو كما كانت مشف ف ففهورة بنفورها م ج،ا او خاصف ف ففة بعد ا امها بمتل زوجها الثريو وكاد
الذي أثبت بالدليل الماطع
ُحيام عليها بعموبة ا عدا أو الال ف ففج اكؤبد لوال جهود حماميها ه ف ففليمان ا،ال ف ففا حل
الرهيب)28( "...
براف ا م مة المتل العمدي اذنمذها م غياهب الالج حل
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الالردي بفءاف آخرو إنه "اكاتالبة اليت ومسها "بالربوة" .يموت" :اال
وأما هذه التداعيا و يطلعنا اكالار حل
كل لف ف ف اهو ال يهتم إال مباتبته اكتواض ففعة اليت أطلا عليها
ريب خرجت لشف فراف اأء ففر .إنحله يعتمد عليها ا حل
اه ف ف ففم الربوة...أص ف ف ففبح مياث ايها ه ف ف ففاعة واحدة أو ه ف ف ففاعتني على ااكثر مثحل يفر منها .)29("...إة أن الربوة
بوص ف ف فففها ماانا مغلما حتيل إ بنية معرايحلة مؤداها .الفاعل ال حلال ف ف فردي "عمار ا،ر"و وضال ف ف ففميتها بالربوة ضطبع ا
الذه موقعها اكعنوي مبنية اوقية لاللف ففتغات التذمل اال ضنمطع عالقتها بالوهف ففط اأارج (اكفتوح) هلذا ضاون
مصدرا للتدااع الذايت وإ اأارا"()30
واامر نفالهو يتجلحلى ا اءاف "اكمهى" حيث اختيار حركة الالرد يالتند إ إهرتاضيجية مربجمة م اكؤل"
الالردو م هنا هعت رواية "الوهاو الغريبة" لتنمح هذا الفءاف أبعادا
كا ميثله "اكمهى" م حءور جمازي ا حل
متعددة .وأن جتعل منه اء ففافا لال الفء ففافا ااخرى .انطالقا م جتال ففيد".م،اهر التفاعل النحلصف ف و وكل ما
حل
ميا هرده أو اهتدعاؤه م ااحداث والروابط الطوبوغرااية اليت ضالمح هليمنة الفءاف اكتخيل"(.)31
لمد كش" اءاف "اكمهى" ع ضلم العالقة بني "الراوي" و "اكمهى" -وصفها ماانا خارا اكتخيحلل -ع
البطالة غ اجملتحلمع الغيليزاين؛ بل حاوت م خالله أن حلال ف ف ف ف ف فد الركود الفاري والتخل" لثماا الذي يطبع أهل
مفءال اجللو على ضفة "وادي مينة"
اكنطمة" .هرعان ما يرك إ العزلة ويا" ع التفا ،ا الشذن العا حل
أو لعب "الدومينو" ا ممهى "الزوب ،الزموري" أو "ممهى الالعادة"(.)32
حلأما اءف ف ففاف الالف ف ففج بوصف ف فففه ماانا مغلما أيء ف ف فا "يتميحلز باالنغالح وحتديد حرية ا،ركة وخءف ف ففوع اكميمني
للمانون الصار و واِنغالقه هو مصدر اكرارة واامل الذي ضنءح به مشاعر الشخصيا اليت ضوجد داخله"()33و
اش ف ف ففخص ف ف ففية الوردي" وجد ايه مالةا لتص ف ف ففحيح بعض اكفاهيم ع طريا اِه ف ف ففتعادة ل ف ف فريط اكاض ف ف ف و واعل
المص على مالتوى ظاهرية الرواية.
االهتعادة هذا هو مصدر عملية حل
يموت ال حلالف فارد "...مل يص ففدح ما جرى له .كان ينت،ر كل يو م يمص ففده ويطلب منه العفو على حبال ففهو
أن اكثمفني واكبدعني واكعجبني بش ف ف ففعره وآرائه اجلريئة ه ف ف ففيجتمعون أما ممر الواليةو وا ه ف ف ففاحة "مينة"و
وظ َّ حل
وأما مؤهالة إعادة الرتبية للمطالبة با اراا عنه)34("...
وم هنا أضف ف ففحت "حركة (ا حالف ف ففا ) اليت ينتجها ال حلال ف ف فج كفءف ف ففاف منمطع العالئا باأارا – باعتبار
اِنعدا النش ف ف ف ف ف ففا ا نال ف ف ف ف ف ففاين ا معرتك ا،ياة – ضاون م الداخل وإ الداخلو وي،هر هذا جليًّا م خالت
الصواية اكوهومة "باألوة" كمحطة للتنمية الداخليحلةو وم مثحل ا،ركة
االقرتاح النحل ص و االنحلص يطرح مفهو العزلة حل
ص ف ف ف ف ف فية وداخل رواية
اجتاه التنمية
اأارجيةو وهذا التغي ،ماهو إالحل خطوة اجتاه اأاراو االتذهل كموضف ف ف ف ف ففوعة ن حل
حل
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ااوت (اكاتبة) عالقة التواصف ف ف ف ففل مع اكاان اكفتوح
"الوهف ف ف ف ففاو الغريبة" ينبين ا ماانني مغلمنيو ضنجذب م حل
اخل/الداخل"(.)35
الد
حل
ايؤهس ،ركة الداخل/اأاراو بينما ا الثحلاين (الالج ) ةا العالقةو اتنشذ عالقة حل
 /2الفضاء المفتوح في رواية "الوساوس الغريبة":
ينطلا "ج،ار جينيت" ( )G.Genetteم اارة مؤداها أن الفءف ف ف ف ففاف الروائ ينزع أكثر للعناية بطرائا
ا،ا وال حلال فرد والعمل على ضمدمي إدراك حمدث لسنالففان والعامل حيث "يعاين دميومته كا بةو وداخله كوه فوا
يهدا روعه بإهففما اارة على االففيافو مشففاال منها خمططا وصففور
أو غثيانو مالففتالففلم للعبث والتمزحو حل
مالتع،ة م اءاف اكهندهني ليئا م ثباضه واِهتمراره"(.)36
اإن رواية "الوه ف ف ف ف ف ففاو الغريبة" حتيلنا على عديد اامانة اكفتوحة مثل :اجلزائرو وهرانو غيليزانو
وعليهو حل
حيث يتجلى الفءف ففاف ضدر يَّا كلما ضمد ال حلال ف فرد يء ف ف ف طريا هذه اكغامرة اافواة بالوهف ففاو اليت كان بطلها
ا،ر".
"عمار حل
إة يموت ال حلال ف فارد...":وغرح عمار ا،حلر ا ر م الوهف ففاو الماضلة .خاف أن يواجه او الوحدة اكخيفة
كل النا )37( "...
اليت قد ضبعده ع حل
افء ففاف اكدينة – ا ن،ر من،ري الرواية -ليس امط ما يص ففنع بنائيحلة اأطاب الروائ ويفتحلا ل ففعرية ال حلالف فرد
ايهو بل ه اكدينة الفءففاف أو اكدينة الرؤيَا أي ضلم اليت ضرضبط ارضباطا وثيما بذا ال حلال فارد وضنعج بوجه ن،ره.
عري زم نفالف ف حل متاخم لزم ال حلالف فردو وضال ففمح بإضاحة الربهان
إة حل
أن هذا الفء ففاف اكفتوح "يلحمه النحلاب أواف ضُ ْحل
دوما أاا العالقة مع اكاان العين(.)38
على حركة عءويحلة داخل أنالاح الفءاف نتاا حالة إبداعيحلة متومسة حل
م هناو َّ
اإن اكدينة ا النحلص ا،اائ اكعنون بف ف ف ف ف ف ف "الوهاو الغريبة" قدمها "حممد مفالح" ضمدميا هلبياو
حينما حدَّد معاكها الالففيئة اكمزوجة مبشففاعره اكهوهففةو حيث عناصففر اجلرمية متوارة .يموت ال حلال فارد "ضابع هففاان
ا،ر" على نفالففه
اكدينة أخبار ممتل "زينب اهلنيدي" باهتما غريب بلذ درجة اهلو واأوف ...وطرح "عمار حل
أعديدة ع هبب هذا االهتما الذي مل د له مربرا معموال)39("...
حل

ِ
فرب
وجده أيء فا يال ففتطرد ا الوقوف عند انتش ففار ظاهرة العنوه ففة بني الفتيا يموت ال حلال فارد " حل
ضرجاها أن ضص ف َ
حىت د حالًّ مالئما كش ف ففالة الال ف ففا "()40و مرجعا على ا،مولة الثمااية اليت ضتال ف ففم هبا اكدينةو حيث
قليال حل
ا،ر
الاتابة اادبيحلةو اكذاهب الفنيحلةو الغنافو التاري اال و اادب الشففعاو اكشففرحو يمو ال حلالفارد "وضوق" عمار حل
أن معراة قصفتها رمبحلا هفتفيده
صفة راضفيحلة ا مشفروع كتابه اجلديد مثحل رأى حل
ع الاتابة متالفائال ع جدوى ةكر ق حل
ِ
بمصة زينب اهلنيدي اكمتولة"()41
كث،ا إةا ما اهتطاع أن يربطها حل
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َّ
ناضج ع عد ضذقلمه معهاو وع امدان ل ف ف ففعوره
إن ضمدمي "حممد مفالح" للمدينة هبذا الش ف ف ففال الال ف ف ففلا ُ
باالفة ا ربوعها ا حل ا أصبحت متتاز مبالمح هيئة قياها مبدن جزائرية أهرىو و"غيليزان" النحلص متبلور ا ةه
ال حلال ف ف ف فارد والفاعلني أي الشف ف ف ففخوي ا الاي" ال حلال ف ف ف فردي الذي ورد ايه اكدينة وليالف ف ف ففت اكدينة ا حد ةا ا
عرب له ع اِهففتعدادها لطبع ديوانه الشففرع و حلرد عليها قائال :ليس قبل يو عرهففنا .ولا
اكمصففودة ......وكحلا حل
ودمر ليئا مثني ا ةاضه ا،ائرة"(.)42
اجملر مل يرحم حبحلهاو قتل زينب اهلنيديو حل
نال ففتنتج أا ه ففباو أن رواية "الوه ففاو الغريبة" ضاتال ففب مص ففداقيتها م مالمال ففتها ار ،الواقعو حيث
أن النحلاي ض ف ف ف ف ففيحلا م أامها باعتماده – ا الاث،
حتيل على مواقع حميمية ببعدها التار وناتها الرتاثيةو إالحل حل
قد اكدينة ضمدمياحل هلبيًّاو جتعل م اكتلم الذي ال ميلم خلفيحلة معراية
م هرديا ا-على الفءاف اال و حيث حل
بتاري اكدينة اهم كنهها الثماا والتار .
اإلحاالت:
.1حممد مفالح :الوهاو الغريبةو دار ا،امةو اجلزائرو 2005و ي .05
 . .2و ي .07
.3عبد ا،فيظ ب جلويل :اهلامش والصدى-قرافة ا جتربة حممد مفالح الروائيةو دار اكعراةو 1و 2008و ي .130
 . .4و ي .131
.5جوزي" –إ -كيالرو لعرية الفءاف الروائ و ضر، :ال امحاصةو أاريميا الشرحو اكغربو 2003و ي .08
الالرديو اكركز الثماا العريبو ب،و و 2و 1993و ي .53
.6محيد ،ميداين :بنية النص النص حل
.7جوزي" –إ -كيالرو لعرية الفءاف الروائ و ي .10
 . .8و ي .17
.9عبد ا،فيظ ب جلويل :اهلامش والصدىو ي .143
 . .10و ي 1 .143
.11حممد مفالح :الوهاو الغريبةو ي .17
 . .12و ي .162
.13عبد اكلم مرضا :،انون النثر ااديب ا اجلزائرو ديوان اكطبوعا اجلامعةو 1983و ي .102
.14حممد مفالح :الوهاو الغريبةو ي .10
الالردو ديوان اكطبوعا اجلامعيةو اجلزائرو 1994و ي .120
.15عبد ا،ميد بورايو :منطا حل
.16لارف مزاري :أدب ات ...ا الرواية اجلزائريحلة اكعاصرةو الشمعة والدهاليز منوةجا -أعمات اكلتمى الوطينو هعيدةو 2008و ي .103
.17حممد مفالح :الوهاو الغريبةو ي .53
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.18ميشات بيتور :وث ا الرواية اجلديدةو ضر :اريد انطونيو و منشورا عويدا و ب،و و 2و ي .53
.19مرلد أمحد :اكاان واكن،ور الفين ا روايا عبد الرمحان مني"و دار الملمو 1998و ي .97
.20حممد مفالح :الوهاو الغريبةو ي .53
.21مرلد أمحد :اكاان واكن،ور الفين ا روايا عبد الرمحان منيفةو ي .97
 . .22و ي .100
.23حممد مفالحو الوهاو الغريبةو ي .34
.24حال

راوي :بنية الشال الروائ و ي .30

.25حال االلم :الشخصية الروائية عند خليفة حالنيو جملس الثماايةو 2006و ي .183
الالرد العريب ا،ديثو دار الثمااةو الدار البيءافو 1و 2001و ي .43
.26عبد الرحيم العال  :الفوضى اكمانةو دراها ا حل
.27عبد ا،فيظ ب جلويل :اهلامش والصدىو ي .141
.28حممد مفالح :الوهاو الغربيةو ي .09
 . .29و ي .40
.30عبد ا،فيظ ب جلويل :اهلامش والصدىو ي.40
الالرديو وضداعيا الصو الرواية ا رواية ضيميمون ا جملة اأطابو جامعة ضيزي وزوو ع06و 2010و ي .53
.31الطاهر وواينيحلة :الفءاف حل
.32حممد مفالح :الوهاو الغريبةو ي .44
الالردو ي .122
.33عبد ا،ميد بورايو :منطا حل
.34حممد مفالحو الوهاو الغريبةو ي .56
.35عبد ا،فيظ ب جلويل :اهلامش والصدىو ي .144
الال،يو وضداعيا الصو الراوي ا رواية ضييمونو ي .47
.36الطاهر رواينية :الفءاف حل
.37حممد مفالح :الوهاو الغريبةو ي .162
.38عبد ا،فيظ ب جلويل :اهلامش والصدىو ي .143
.39حممد مفالح :الوهاو الغريبةو ي .09
.40حممد مفالح :الوهاو الغريبةو ي .42
 . .41و ي.96
 . .42و ي 67
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الرسم في الخطاب الروائي الجزائري مقاومة للموت ومساحة للتنفيس
د .أوريدة عبود (جامعة ضيزي وزو –اجلزائر)
ملخص:
ضعترب الرواية اجلديدة اليت ضالتثمر الفنون ماالبا إبداعياو يث ضالتم ماد ا ا بالتمولوجية م منبع معرا يتعاطى قواعد
الطبيعة و يتجدد و امهاو ااان على اكبدع الذي يبحث ا خباياه التما أه ف ف ف فرار التجدد و االنفتاحو حىت ضتاللف ف ف ففى هف ف ف ففلطة
اكعيارية وضتجلى هلطة الرؤية ا بداعيةو اليت ضتعامل مع اكادة الفنية كو ا مادة ثمااية ميا حتويلها و إخ ءاعها لتمنيا الرواية
اجلديدة .وبناف على ةلم اإن الرواية ضال ففتثمر كل ما يناه ففب ا،اض ففر وضال ففتغله اجل أن د أغراض ففها ا يديولوجية و الفنيةو
اامر الذي يفتح مواجهة بني الواقع و اكتخيل.
وظ" اأطاب الروائ اجلزائري الره ففم باعتبف ف ف ف ف ف ف ف ففاره انا ماانيا و زمانيا امتزا مع الال ففرد لتش ففايل مجالية متااملةو حتمل إيماع
الزمان وامتداد اكاف ف ف ف ف ف ف ف ففانو مالتثمرا بذلم اكانونا الثمينة اليت يتمتع به هذا الف لتتحوت أبعاده إ معطيا انية داللية ضربز
بشال جديد ا النص الروائ .
Abstract:
The new novel that invests the arts is a creative achievement, so that its
epistemological material is derived from an epistemological source that deals
with the rules of nature and renews it. The creator who examines its mysteries
has to capture the secrets of renewal and openness until the authority of
conformism disappears and the power of creative vision emerges .this kind of
creativity deals with the artistical material as being a cultural entity that can
be transformed and can subject to the techniques of the new novel too.
Accordingly, the novel intends whatever suits the present and exploits it to
serve its ideological and artistic purposes, which opens up a confrontation
between
the
realist
and
the
imagined.
The Algerian novelist, the painter, used the painting as a spatial and temporal
art, combined with the narration to form an integrated aesthetic, bearing the
rhythm of time and the extension of the place, thus investing the valuable
treasures that this art enjoys.
مقدمة:
خطت الرواية اجلزائرية خطوا بعيدهو وضاللففت ا،دود الفاصففلة الماطعة بني أنواع الالففرد اتداخلت اانواع ا العمل ااديب
لتالففتفيد الرواية بذلمو م ألففاات التعب ،ااخرى كف الرهففم و الالففينما والنحت و اكوهففيمى .وا هذا الالففياح م التجريب
ا بداع جاف الرواية اهف ففتجابة طبيعية كالف ففذلتني مهمتني؛ ااو اهف ففتجابة لمانون التطور ا اجلنس ااديب ةاضه ضف ففم دائرضه
ااوه ف ففع وضماطعاضه مع غ،ه م الفنون اليت ضتما معهو والثانية اه ف ففتجابة ،رية الاتابة اليت بدأ الروائيون نحون إليها ا عامل
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مل ف بااااارو وض ف ففم هذا اكناخ ا بداع وا نال ف ففاين جاف رواية "كرمياضوريو " "لواه ف ففيين ااعرا" و رواية"رجايل" للااضبة
"مليا ة ممد " مالف ف ففتفيدة م كل ةلم التطور ا البناف الروائ باالعتماد على الرهف ف ففم كتمنية لالختالف و الصف ف فف،ورة ا الرواية
اجلزائرية .وم أجل هذا ضطرح مداخلتنا إلاالية مفادها:
كاةا يلجذ اكبدع اجلزائري لتوظي" ا الرهم؟ هل يءي" ا الرهم اعال لحنا داللية للنص ا بداع ؟ما ه اكعطيا اجلمالية اليت الدها هذا الف ا اأطاب الروائ ؟
 هل هناك وع مبا يطرحه ا الرهم ا اكنجز الالردي اجلزائري؟ -1الرسم في رواية كريماتوريوم /مقاومة لوعي الصمت و الموت:
يربز الفنان طاقته الاامنة بواهففطة الرهففم ةلم أنه ميثل م أهم الوهففائل الحليت يالففتطيع التعب ،ع مشففاعرهو اهو يرهففم عاكه

الفال ف ف ففيح اينطلا ايه دون قيودو وعندما ميال ف ف ففم الفرل ف ف ففاة ااذنحله ميتلم العامل وميال ف ف ففم بزما الاونو ةلم أن االوان ه ألوان
يعرب الره ففم ع الذا يعرب كذلم ع او اجملتمعو ع قء ففاياهو ع
الذا واال ففاات وه ضعرب ع متوجا الروح .ومثلما حل
واقعه وضار ه.
وظ" "واهف ففيين ااعرا" ا الرهف ففم ا رواية كرمياضوريو لاللف ففتغات على ضاري الوط (الالف ففطني) الحلذي عرف كل أنواع التدم،

والتخريب والتمزيا والتشف فف. ،إن رواية كرمياضوريو /هف ففوناضا الف ففباح المد " حااية وط يالف ففمى الالف ففطنيو ه مرثية ا نالف ففان
وصف ف ففرخة هف ف ففردية اوجاع مزمنة ...ضتذرجح بني اكاض ف ف ف و ا،اضف ف ففر عرب خيو رايعة م الذاكرة وا،لم و التداع و الوصف ف ففاياو
ضتزاحم ايها اامانة و اازمنة و الشخصيا و باحثة ع وط يالمى الالطني.
اهف ففتلهمت بطلة الرواية الفنانة التشف ففايلية "م " م ضراثها الداخل وخبايا الاللف ففعور مادة اعماهلا الفنيحلة وصف ففار الريشف ففة

واالوان بش ففىت ضدرجا ا اكالة اآلم هلاو وأداة ،فظ ةاكرا ا وحتميا ةا او هلذا قء ففت حيا ا بني الريش ففة واالوانو ومل ضغادرها
حىت ضال ف ف ففتطيع أن ضعيش ا اكاان الحلذي أجرب على متء ف ف ففية بمية حيا ا .ضموت وه ضعرب ع
حىت وه على ول ف ف ففم اكو و حل
حل
لف ف ف ف ففعورها بالغربة" :ا نصف ف ف ف ففنع ألوانا مجيلة ل مانة الحليت ضشف ف ف ف ففبه اكو لا نتحملها" 1االف بالنالف ف ف ف ففبة هلا " :جرح خترا منه
لففالال النور واآلال اللذيذة وهلذا ب اوه بالففعادة غريبة مثل نور ااركيدا الحلذي يركض او حتفه ا الالففاحة وهو ال يدري
ةلم أو يدريه"2
ختتزت رواية "كرمياضوريو " رحلة عائلة الالطينية أجرب على ضرك وطنها الءائعو بفعل االحتالت الصهيوين .إ حل ا رحلة
"م " الفنانة التشفايلية الحليت غادر مدينتها المد و مدينة طفولتهاو غادر ا وه بنت الثماين هفنوا إ أمرياا .هذا الوط

البديل الحلذي أعطاها حرية لخصية وهرح منها وطنهاو مل جتد وه ضعاين م مر ،الالرطان "هوى رهم لوحا زيتية ،فظ

ةاكر ا م النالف ففيان ومدينتها م الءف ففياعو لتبمى المد أمامها ولو على لوحة معلمة كما بميت ارالف ففا حارا ا ا ةاكرا او
هذه الفرالا الحلذي ضبلل أجنحتها بنداهاو انالحبت ه ااخرى أهعدين ألوان ارالا المد ".3
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لدي حل آخر لا ال أمو إالحل ألواين
جلذ "م " إ الرهف ف ف ف ف ف ففم للتخلص م اامل و ضفعيل ةاكر او ضؤكد قائلة " :مل يا
حل

الحليت ظلت ضؤثث ةاكريت" 4ضروي لوحا "م " حااية وط ةاح اجائع وهزائم موجعة وجالف ف ف ف ف ف ففد ايها حيا ا وألفتها بعيدا
ع وحشة اكنفى وقالوة الواقع وقمعه5.
ضالتثمر "م " ةاكرا ا بالرهم الهتعادة الصور اكتعلمة يا ا اكاضيةو إ ا ااداة اليت مانت البطلة م االنتمات بالذا م
جتربة الغياب و الفرا إ جتربة ا،ء ف ف ف ففور واالمتالف وم الالمرئ إ اكرئ و اخلمت بديال لواقعها اكر وكش ف ف ف فففت ع أانا
ا رادة ا ا،اضرو "واهتطاعت بذلم أن ضتجاوز ا حباطا اليت حاصر او وجدد قو ا للتصدي هلذا الواقع6".
حييل الرهم إ قصة جمردة م العالما الزمنية لانها ختتزت لباة م ا لارا و العالما و ا،دثو اليت ختتصر الزم
و اكاان .إن لوحا م "جتالد قالوة الزم و ضيه اكاان ليلتحم ايها وع اكاض بوع ا،اضر.
خلمت البطلة ..م  ..بواهف ف ف ففطة لوحا ا التشف ف ف ففايلية اجلمات م ااملو لتالف ف ف ففرتجع اار ،اليت هف ف ف ففرقت منها .إن الرهف ف ف ففم م
اال ف ف ف ف ف ففاات الفنية اليت متته االحتفا بالال ف ف ف ف ف ففرو و ه م أمسى أل ف ف ف ف ف ففاات التعب ،ع حميمة العامل و الوجود على حد ضعب،
هيدجر.

جراف ةلم غ ،قادرة على حتمل ما
عرات دولة الال ف ففطني كل أنواع التدم ،والتخريب والتمزيا والتش ف فف ،و اذص ف ففبحت "م " حل
أحتوت إ رماد اههل
حيدث ا المد خاصة أن الاللطا ا هرائيلية منعت أن ضدا ا بلدها ااصل و ضموت " :أاءل أن حل

نمل إ أرض البعيدة الحليت مل أصلها وأنا حيحلة" 7االرهم بالنالبة "ك " يعترب حنينا للوط وإحياف للذاكرة ووهجا للتاري .

متانت "م " بفءل الرهم أن مت الفرا الذي أحدثه االنشماح ا رغام ع الوط وع حء اامومةو عندما هرب لونه
إ اكنفى وأدخله ا ضركيب ألوانه .وكان أيء ففا أدا ا للتشف فبث با،ياة وقهر ه ففلطان اكو عندما أص ففاهبا الال ففرطان وراح ينهش
جالف ف ف ف ف ففدها؛ امد قاومت باالوان مالف ف ف ف ف ففاحة البيا ،اليت راحت ضتالف ف ف ف ف ففع م حوهلا .ولا متع ا حتديها للفناف رمست لوحا
معرضها ااخ ،ا اكالتشفى مغاالة اكو قَ ْدر عُ ْمر رهم لوحة كل مرةو حىت متانت م حءور حفل ااتتاح معرضها لتمو
بعده بذهففبوع " :كنت أرهففم بعيين وأصففابع وكل حواه ف ا،يةو وأنا نائمة ا الفراش أرى االوان وه ضتداخل بني أصففابع .
أخلط أنزع وأض ففي" حىت يال ففتمر كل ل ف فو مثلما أل ففته أو مثلما ارضال ففم ا رأه ف منذ اللح،ة ااو ( . ..)8لمد واجهت
"م " اكو بموة رااءف ففة ضعا ط اكوراني الذي اعتربضه موضا مؤقتاو وأخذ جتابه نوبا اامل ا،ادة اكنذرة باكو عرب الغرح ا
ضفاص ففيل ا،ياة اكنده ففة ا ضركيب االوان وضدرجا او واه ففتعرض ففت حيا ا كاملة رمساو ومل متت إال بعد أن اه ففتنفد آخر قطرة
حياة ايها وعلمتها لونا على آخر لوحة.
يتم،هر الرهففم ا هذا ال،رف الصففح الذي ضعيشففه ..م " ..كفعل يتءففاد مع النالففيان ليتشففاكل مع اعل التذكر" 9و مبعب
أن البطلة انتابتها رغبة ا حماربة الناليان ا ممابل إحياف الذاكرة م االندثار بالرهم.
أضاح الرهففم ك اكتشففاف ضاري ةا او وقد جاف جتربة الرهففم نتيجة رغبة ملحة ا ا جابة ع هفؤات وجودي عمياو اهذه
التجربة اليت خاض ف ف ففتها هو إعالن كو الص ف ف ففو و اه ف ف ففتنطاح للص ف ف ففمت عرب الريش ف ف ففة و اللونو بعبارة أخرى ه مماومة لوع
الصمت و اكو .
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 -2فن الرسم في رواية رجالي/مساحة للتنفيس و البوح:
ضتجلى ا رواية "رجايل" للااضبة ملياة ممد * بصففما اانثى اكتمردة على الواقع اكزري جملتمع كئيبو ال ميا أن يمو
الرجل بالنيابة عنها ا التعب ،والش ففعور ونمر اكواقع ا،ال ففاه ففة ا اكتلم " :إ ا مغامرة االه ففتاش ففاف و ارضياد دهاليز اارما و
اليت ا ممدورها أن ضال ف ف ف ف ف ففع" هذا ااخ ،ا التذمل ا متاهة وجوده .10ا أما نص روائ يتجاوز ا،باة اجلمالية و الفنية
للنص الالرديو باجتف ففاه هف ففردية ضتنف ففاوت قءف ففايا اكالاو عنه .اندااع او اارما و ضمدمي ضربيرا واهية او هذا االندااع م
خالت اعل االهتذكار لدى الالاردة .هو اهتذكار باهتحءار مشاهد و مواق" جتمعت ا الذاكرة لتنصهر م غ ،ضرضيف ف ف ف ف ففب.
مش ففاهد ضدامت مث ضص ففاعد ول ففالت عناص ففر درامية متفرقة و متباعدة.و ايتحوت النص حينها ا ه ففرد لمص ففة حياةو حمطة
ضص ففل ،،تني احدااا حتيل على ،،ة الاتابةو وحتيل ثانيهما على ما ،الااضبة نفال ففهو اتغدو هذه اللح،ة وص ففال بني زمنني
زم مءى و زم حاضر ميثل حاضر الاتابة ومنطلا البداية ا رحلة هرد ضاري الذا وحتوالضه.
ضتذضى ااااار مشولف ف ف ف ف ف ففة ضنءف ف ف ف ف ف ففدها العالما الدالة ا الواقعو م ماان و لخصيا و ألياف و صور أخرى خمتلفة.لمد
بنيت ا،باة الروائية بطريمة الغوي ا عما ةاكرة ملياةو ضتوزع ااحداث على هت عشر اصالو لال اصل عنوان ع رجل
مر يا او اصوت حتيل على مجلة م اكتناقء ف ف ف ف ففا التف ف ف ف ف ف ضعيش ف ف ف ف ففها الال ف ف ف ف ففاردةو هف ف ف ف ف ف صف ف ف ف ف فراعا مف ف ف ف ف ف مثل :اكرأة/اجملتمعو
اكاض /ا،اضرو الصحراف/اكدينةو الرجل /اكرأةو الوط  /الغربة /ااعراف و العادا /االاالت و التفال و الزواا الشرع /الزواا
غ ،الش ففرع و الت وحيد/ا ،اد .إن النص ينبعث م عميدة متذص ففلة باون الرواية أرض ففية خص ففبة ":لتص فففية ا،ال ففاب مع العامل
اأارج و م ففع اللغة و مع اهلمو اكشرتكة أا عله ينطلا م موقع رؤيوي غ ،حيادي ا حلما متماهاة ضرص فف" مش ففاهد
التماطبا الوجودية" 11
اهففتهلت الالففاردة روايتها ب ا،ديث ع منطمة الصففحراف /المنادهففة مالففمط رأهففهاو حيث قامت بإبراز هففوداوية واقع ا،ياة
ا هذه اكنطمةو اليت ضال ف ف ففيطر عليها الال ف ف ففلطة اابويةو والن،رة الدونية للمرأة م طرف اآلخر الذكر وم طرف اانثى ةا او إة
ضموت ...":وحاولت إدراك دوااعه و ضره ف لدي اليمني بذن خال ففة اامها وكراهيته للنال ففافو و مازول ففيته و ه اليت ضؤهل
كنت
الرجات لدور اابناف المالاة الملب"12و االواقع الصحراوي هو واقع يعتز بالذكور أكثر وضؤكد ةلم وه ختاطب أباهاَ " :
ختاطب أم اتموت هلا "أبنائ " ع ألمائ و و"بناضم" عين ولميمايت"13 .
اهف ففتطاعت الالف ففاردة م خالت التجربة اليت خاضف ففتها ا الصف ففحراف أن ضفءف ففح هف ففياهف ففة اكنع والمهر اكمار ضف ففد اكرأةو كما
اهفتطاعت أن ضعر ،ةلم التعار ،الذي متثله الصفحراف بني كو ا اءفاف حرا وهفجنا يتالفع جملتمع أبوي ميار ايه منع النالفاف
م أارهة أدىن ا،موح.
يتص ف ف ففل اك،هر العا هلذه البيئة الص ف ف ففحراوي ة بال معاين الفمر والعطالة والمال ف ف ففاوة إة ضموت":يا هلذا ااضون الص ف ف ففيف ا قلب
الصففحراف! حىت الذباب

جنونه بالففببه" 14و كما أن ناهففها يتصفففون قدة الطباع اليت ضربزها هففلوكا م حيث ضموت ا أحد

اكماطع ع أ مجيل الشفاب الذي مجعتها به أوت عالقة غرامية هلا" :أمسع رغبتها ضالفل اروة رأهف و وبمتل ا احيح ضنفالفهاو
وعيناها ختفيان م رهبا وضمطران مسحلا كلما أل ف ف ف ففاحت أم بن،رها()15و االنا ا هذه اكنطمة يرو ا بعني اكتمردة الص ف ف ف ففعبة غ،
اكرغوب ايها.
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كما ضطبع ااجواف العامة هلذه اكنطمة الصفحراوية قالفاوة الطبيعة خاصفة ا اصفل الصفي" كا يشفتد ا،رو اتصفبح ا،ياة ايها
ال ضطاح إة ضموت الالاردة" :ا أيا الميظ الشديدو أي ضالعة ألهر ا هع ،الصحراف كنت أةوب وهط ا،ر لدى ةهايب إ
اكدرهف ف ففة وإيايب منها"( .)16اهذه الصف ف ففحراف ضالف ف ففتمطب ا ن،ر الااضبة خمتل" الدالال الالف ف ففلبية كالمذارة والءف ف ففيا وا،ر ما
جعلهففا ضرغففب ا هجر ففا والففذهففاب بعيففدا وهففذا يتجلى ا قوهلففا" :ضالف ف ف ف ف ف ف ففاورين الرغبففة بففالبمففاف بعيففدا ع قففذارا الصف ف ف ف ف ف ففحراف
واارااا ا")17
إن عامل الصحراف ا روايا ملياة ممد يءع المارا ا إطار حميطه الفيزيائ و امد عالت الروائية طفولتها بني أحءان
هذه اكنطمة الصفحراويةو أي ضشفالت لفخصفيتها واختزنت ا أعماقها العديد م الوقائع والتجارب وحىت الشفخصفيا و اه
عندما ضتناوت الص ف ففحراف بالوص ف فف" أو ا،ديث العادي اإ ا ضص ف فف" أو ضتحدث ع عامل داخل ألفته وعايش ف ففته مبا يافل ضوار
عامل التلمائية و الصدحو وهذه الصورة ضءعنا أما عامل يتذهس على التهميش والتمييز والرتاضبية االجتماعية ووضشدنا إ واقع
اليذ وا حبا وخيبة اامل م واقع ضعيس ايه قهر الاللطة اابويةو وضميد بالطمو والموانني االجتماعية والدينيةو اال هذه
اك،اهر الاللبية داعت بالااضبة إ كالر حواجز العادا وااعراف والتمرد عليها.
بميت الااضبة متعطش ففة للحب وا،نان الذي مل حتظ هبما كون عائلتها ضفء ففل الذكور على ا ناث وهذا ما راء ففته وجعلها
ضعرب ع هفذا التهميش والتمييز بالمفا خرقفافو كمفا أ فا ضراض أن ضاون خفادمفة خو فاو وكفل هفذه التمردا داخفل بيتهفا
هيئتها ايما بعد للمتاجرا والعراك والدااع ع نفالف ف ف ف ف ف ففها خارا البيت إة ضموت" :ل ف ف ف ف ف ف ففد هذه التمردا ااو م عزمييتو
وهيذضين للمش ف ف ففاجرا و والعراك ا الشف ف ف فوارع" ( )18و كما أن ا،ماقا والف،اظا االجتماعية خارا البيت جعلتها ا حالة
ضذهب دائمة ضموت" :وهف ف ف ففوف ضتافل ا،ماقا و الف،اظا بتوهف ف ف ففيع هف ف ف ففاحا اكعاركو وا بماف م روح المتالية ا حالة
دائمة م التيمظ والتذهب" (19و حتاوت اهلرب إ اأارا حماولة االنفتاح على آااح ثمااية جديدةو واأروا م بوضمة المهرو
واالطالع او ا،رية اليت ضؤم هبا.
وصفففت الالففاردة أجواف بيتها اكل ف باكشففاحنا ولطاكا كانت الالففبب ا ضلم اكشففاجرا و إة كان ااب يمو بالص فراخ ا
وجه أمها بال ف ف ف ففبب ااراف ابنتها اتموت" :ما عد أطيا أن أمسعم ضزعا ا وجه أم بال ف ف ف ففبب "اارااا ه ف ف ف ففلوك "و يفمدين
ضلعثمها وندمهاو " ( ) 20اامر الذي جعل "ملياة" ضم" ا وجه أبيها وضص ففرخ ايه ص فراخا يفوح ص فراخه ا أغلب ااحيانو
ورغم ةلم مل رؤ يوما على ض ف رهبا .كما أنه حاوت منعها م الدراه ففة عند بلوغها ه ف ا،ادية عش ففر بعد انتماهلا إ اكدره ففة
اكتوهطة ا مدينة بشارو وحاوت أيءا أن يزوجها بعد ةلم.
وظفت الالاردة الرهم ا ف ف ف الروايف ف ففة باعتبف ف ففاره انا ماانيا و زمانيا امتزا مع الالرد لتشايل مجالية متااملةو حتمل إيماع الزمان
وامتداد اكا ف ففانو االرواي ف ففة ضوظ ف فف" مجالي ف ففة الره ف ففم عب ف ففر أل ف ففاات خمتلف ف ففةو وم ف ف ه ف ففذا التوظي" جد ا،ديث ع االوان ورمزيتها
وداللتها وضصنيفها اءال ع اهتعرا ،بعض اكعارف ع ا الرهم.
و بناف على ةلم اإن الال ففاردة اختذ الره ففم كوه ففيلة للمماومة ا ض ففوف المهر اكمار عليها ا ل ففال أه ففا و حيث قامت
بتجال ف ففيد جتارب مليئة بالوع اكذه ف ففاوي حوت واقعها م خالت ره ف ففوما مش ف ففحونة بالراض لوض ف ففع اكرأة ا جمتمعا ضار
ه ف ففلطة الرجل وضال ف ففلب وجود اكرأة كيا ا لينته هبا اكطاف متحررة م الن،رة الدونية وا قص ف ففائية اليت ارض ف ففها الرجل .ضص ف ففرح
قائلة ":ثابر على الرهففم بني ا،ني و اآلخرو على هوى اازما و على هوى االُنطااا و الصففحراف بالطبع .ص فحراف هففرعان
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ما حتولت ل فراهففتها إ ألففاات جتريدية.كان هففخط اللون و متزقه ا باديف اامر التوافا جالففديةو انين أخرا دائما مرهمة
م ضلفم النوبفا و و ا النهفايفةو صف ف ف ف ف ف ففر أرهبهفا .أان ضف ف ف ف ف ف ففالت االوان ضلعفب دورا افاض ف ف ف ف ف ف فحفا؟ و كي" أضمبفل مفا ال يتمبفل
اكصا،ة)21(".
لطاكففا كففان الرهففم عنففد "ملياة" و ةلففم اكالا الروح الذي يميها م اكاض و وا،اضر الذي كان ميش او اهلاويةو كان
الف ين فاليها حرقفة اابو ال فذي ل فم يع فرف كي ف" ي فرو ،مج فوح ال فذكر ال فشرق و ا ف أعماقه وال حبه الالري البنته ولمد خلمت
هذه اجلراح لحنا نففالية هفببت "كفلياة" ضفغطا كبيفرا الفم جتد هوى الرهم هبيال لراعهاو اهذا الفف كان حماولفة منهفا اف
ضففال ،ا،يفاةو وإبراز ن،ر ا إ الوجود وإنه خطاب صامتو لانه كان مالموعا مبفا أضففاه مف التذمفلو كما ميا اعتباره متعة
العمل الذي ينفذ إل ففى ص ففميم الطبيع ففة ويالتا ففش" م ففا ايه ففا م عمل يبعث ايها ا،ياةو هو ارح ففة ال ففذكاف الب ففشريو ح ففني ينف ففذ
بذب ففصاره إل ففى أعم ففاح الاونو ك خلمه مرهال عليه م أضواف م ال ففشعور .ضشعر البطلة دائم ففا با،يويةو وه ضرهم اتالتطيع
التعب ،ع ف ف ف أحالمهف ف ففاو وانفعاال ف ف ففاو ةلم أن الف هف ف ففو ضعبيف ف ففر ع أعما غرائزنا وانفعاالضنا وهو نشا جدي ليالت غايته أن
يشغلنا ع أنفالنا بمدر مفا يزيد م حيويتنا.
َّ
إن التهميش الذي عال ففته الال ففاردة جعلها ضؤه ففس ةا ا عْبفَر الره ففم لتجعل منها وه ففيلة ،ل ضناقء ففا اجملتمع الذكوري ااذن
الره ف ف ف ف ف ففم هنا جاف كرلد على المهر الوجودي العا هذا المهر الذي ال يتمثل ا اا،ورا اليت يفرض ف ف ف ف ف ففها اجملتمع الذكوري عليها
احالف ف ففب َّ
وإمنا حىت م اانثى ةا او ضعرب ع ةلم بلغة الرهف ف ففم..." :بعد ،،ا اهف ف ففتالف ف ففلمت لغريزيتو رمست مساف ميتة كان

ميصها اأواف بني ا،ني و اآلخر"(.)22
دمها ياليل على طوت النخال اكشوهةو و يتخثر على جذوعهاو ضالت حل

اه ففتطاعت البطلة أن جتال ففد هذا ا،ء ففور الفعات للمرأة وه ففط هذه اهليمنة الذكوريةو حيث جال ففد منوةا اكرأة اليت مترد على
جمتمعها وأص ف ففر أن ضدر وأن ضعمل و أن متار مواهبها وكان قرارها ااخ ،اهلجرة والتخلص م اوض ف ففوية اجلزائرو ابتوديعها لعامل
الصحراف إ اءافا متنوعة بالعمل وا بداع حممت ةا ا على الرغم أن التجرية كانت متعبة ضؤكد ةلم قائلة "إنين اخورة بلوحيتو
لا التجربة أضنتين()23
اال هذا ا،رمان والتهميش والبؤ جعلها ضلجذ إ الرسـ ـ ــم للبوح ع أااارهاو ةلم أن الره ف ف ففم يعد م الوه ف ف ففائلو اليت يعتمدها
الفنانون التش ف ف ف ففايليون لالضص ف ف ف ففات بذوا م و إه ف ف ف ففما مابوضا م الداخلية ايهاو و هذا ما جده ا قوت الااضبة..." :إنه منط آخر م
ا بداعو لال م التوأمة الذي يتجلى مثل ال،ل اكنعاس ا اكرآة .العينانو التعب ،ع رهااة أخرى مثل اخرتاح لصمت الالما و
ينب كل ةلم بذكثر أل ف ف ففاات التواطؤ اكتماال...لمد أيم،ت ا نفالف ف ف ف هذه الرغبة كلما باباو الره ف ف ففامة اجلزائرية الاب،ةو كم حيلو
الرهم هنا)24("...
حتمل رهففوما البطلة لففحنا داللية متنحها مالففاحة للتنفيس ع أوجاعها الداخلية اليت يفرضففها عليها هذا اكاان الشففر على
حد ضعب،ها" :بعد التخل ع ضلم االوان لف ف ف ف ف ف ففرعت لف ف ف ف ف ف ففيئا اشف ف ف ف ف ف ففيئا أغط هبا جالف ف ف ف ف ف ففدي اجلريح .و رمبا دفف ظالهلا كان عناق
الوحيد...رمبا قمعت رهامة عبمرية كانت راقدة ا أعماق " ( .)25لمد اكتالى ا الرهم دور اكتنفس لغءبها م الفءاف اكااينو
الذي ضنتم إليه.
لمد أوجد البطلة مالف ففاحة ضفاعل بينها وبني اجملتمعو م خالت ا الرهف ففم وغادر به منطية التواري خل" أه ف فوار االهف ففتالف ففال
لشف ففرو التالف ففلط وضاوي ةا مغايرة لتلم الصف ففورة النمطيةو وجعلت ضفج ،ألوا ا احدى وهف ففائلها لتحميا ةلمو ع طريا عر،
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خطاهبا اانثوي الذي حيمل خصف ف ف ف ف ف ففوصف ف ف ف ف ف ففيتهاو وجعله ا حتد مع اآلخر .االرهف ف ف ف ف ف ففم وبال ما حيمله م دالال و رموز ه ضفريذ
للمابوضا و ومالففاحة للتنفيس إ ْة َّ
إن "الابت ال مد و ال ينته أو ميو و بل يالففتمر ا وجوده ا ،ا الاللففعور" ( )26وميا

للابت أن يرتجم إ أاعات وأحال ورموز .وهذا ما جتالد ا رواية "رجايل" حيث عانت الااضبة م الابت بالبب صراعها النفال
ا ا،ياة أا جعل مابوضا ا الاللعورية ضرتجم ا أاعات كالاتابة و كالرهم.

هاذا ضشف ففا الااضبة طريمها ممتحمة بذلم عامل الرهف ففم لتثبت نفالف ففها وضفجر مابوضا ا كحل لتحميا انتصف ففارا او وضفريذ دواخلها
او العامل اأارج بالريشة واللونو ا ا االقدر على محل لواف حترير اكرأة م اأءوع للاللطة الذكورية العاملة على اضطهاد النالاف.
تعليق ختامي:
يمو اأطاب الروائ على التطور و البحث اكالف ف ف ففتمر ع هف ف ف ففبل و آليا هف ف ف ففردية خطابية مغايرة لال ثابت و منط و االبحث
الدائم الذي ضتميز به الرواية هو ما الففده مصففطلح التجريبو الذي يعين أيءففا طبيعة اأطاب الروائ الذي يعاس طابع ا،ياة اليت
ال ضال ف ف ف ففتمر على حاتو كل ما ا ا،ياة متحرك يذىب االه ف ف ف ففتمرار ا ااااار و اااعاتو ومادامت الرواية واقعا اعرتاض ف ف ف ففيا اه كذلم
متحركةو ضتفاعل ماونا ا اللغوية و غ ،اللغوية بال ضذثيثا ا بش ف ف ف ففال ضاامل  .هذه ا،ركية اليت ضعراها الرواية ضعرب ع طموحا ا م
خالت معانمة الفنون ااخرى
لمد اهتثمر "رواية هوناضا الباح المد " اكانونا الثمينةو الحليت يتمتع هبا ا الرهم اتحولت أبعاده إ معطيا مجالية داللية

اإن الذاكرة ضواجه الواقع الحلذي مءففى بواقع ا،اضففر مغذيا ضطور حديثيته انطالقا م إعادة
ضربز بشففال جديد ا النص الروائ  .هلذا حل
ضاوي الواقع مبادة رمزية كتابية
أضاح الره ففم للبطلة "م " اكتش ففاف ضاري ةا او وقد جاف جتربة الره ففم نتيجة رغبة ملحة ا ا جابة ع ه ف فؤات وجودي عمياو
اهذه التجربة اليت خاضتها هو إعالن كو الصو و اهتنطاح للصمت .بعبارة أخرى ه مماومة لوع الصمت و اكو .
أه ففهم الره ففم ا رواية رجايل على وص فف" وه ففرد ا،الة النفال ففية للااضبة ا عدة ظروفو وحتت ض ففغوطا خمتلفةو وعرب بذلوا ا
اأاصف ففة ع ضلم اامانة الصف ففغ،ة و اكغلمة اليت ضوح بالالف ففج الذي ضعيش ايه اكرأة :هف ففج الذكريا و هف ففج الوحدةو الالف ففج
كرمزية الذا ااتلة بميود اجملتمع و أغالت ضماليده و أعرااهو و ه بال هذا ضمرأ ضء ف ف ف ففاريس هويتها و ضبدع ا التعب ،ع أهف ف ف ف فرارها
بالريشة و االوان.
حتمل رواية "رجايل ..م خالت ا الرهم الذي جالد معاناة البطلة دعوة للبوح و التصاحل مع الذا و قبل التصاحل مع اآلخر .إنه
دعوة لالعرتاف و مالاحة للتنفيس.
قائمة الهوامش:
-1واهيين ااعراو رواية كرمياضوريو –هوناضا الباح المد  1 -منشورا الفءاف ا،رو  2008و ي.31
-2الروايةو ي31
 -3الروايةو ي359
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-4الروايةو ي139
 5حال اكودنو الرواية والتحليل النحلص و قرافا م من،ور التحليل النفال و 1و منشورا االختالفو اجلزائر  2009و ي33
-6ا،بيب الالائحو الكتابة وتجربة الكتابةو جملة عمانو ع 105و ي 19
 -7الروايةو ي344
-8الروايةو ي 139
--9مصطفى الايالينو الرواية والتذويلو هردية اكعب ا الرواية العربيةو 1و عمانو  2009و ي .98
*ملياة ممد " كاضبة و روائية جزائرية م مواليد  05أكتوبر  1949بالمنادهة ا والية بشارو درهت هناك مث انتملت إ وهران كواصلة ضعليمها
اجلامع ا جمات طب الالىو بعدها انتملت إ ارنال ففا لتال ففتمر هناك منذ ه ففنة  1979و ضوقفت "ملياة ممد " ع أاره ففة وظيفتها كطبيبة ه ففنة
 1985لتتفر للاتابة اليت وجد ايها منفذا و متنفال ف ف ففا للتعب ،ع كل ما يؤجج بداخلها العاطف ..ه ف ف ففجلت "ملياة ممد " حء ف ف ففورا قويا ا
الالاحة اادبية و م أعماهلا الروائية :رواية الرجات الذي ميشونو رواية أحال وقتلةو رواية أدي بال ل ف للناليان ...حتصلت جمموعة م اجلوائز
منها:

جائزة ااكادميية ليرت  littréهنة  1991ع رواية "الرجات الذي ميشون". جائزة إاريميا اكتوهط هنة  1992ع رواية "قرن اجلراد". جائزة اكتوهط هنة  1993ع رواية "اكمنوعة-10لرف الدي ماجدولنيو الصورة الالردية ا الرواية و المصة و الفيلمو 1و الدار العربية للعلو نالرونو دار االختالفو اجلزائف ففر 2010و ي
30
-11حممد برادةو الرواية العربية و رهان التجديدو ممات ا جملة ديب الثماايةو ع و 49ديبو ماي و2011و ي.3
 -12ملياة ممد و رواية رجايلو ضرمجة :د /لة بيءونو 1و دار الفارايبو ب،و لبنانو ي.12
 -13الروايةو ي.12
 -14الروايةو ي.42
15الروايةو ي.38
 -16الروايةو ي.14
 -17الروايةو ي.39
 -18الراويةو ي.16
 -19الروايةو ي.16
 -20الروايةو ي.17
-21الروايةو ي56
-22الروايةو ي54
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-23الروايةو ي55
-24الرواية يو221
-25الروايةو ي224
 -26لاكر عبد ا،ميد :ااهس النفالية لسبداع ااديب ا المصة المص،ةو مطابع اهليئة اكصرية العامة للاتاب و الماهرةو 1992و ي52
المراجع المستعملة:
 1ااعرا واهيين ،رواية كرمياضوريو  /هوناضا الباح المد و منشورا الفءاف ا،رو 2008
2

-ب ف ف ف ف فرادة حم ف ف ف ف فم ف ف ف ف ففدو ال ف ف ف ف ففرواي ف ف ف ف ففة الف ف ف ف ف فعف ف ف ف ف فربف ف ف ف ف في ف ف ف ف ففة و ره ف ف ف ف ففان ال ف ف ف ف فت ف ف ف ف فج ف ف ف ف ففدي ف ف ف ف ففدو مف ف ف ف ف فم ف ف ف ف ففات ا جمف ف ف ف ف فل ف ف ف ف ففة ديبو م ف ف ف ف ففاي 49و

2011
-3ماجدولني لرف الدي و الصورة الالردية ا الرواية و المصة و الفيلمو 1و الدار العربية للعلو نالرونو دار االختالف اجلزائفر .2010
 - 4عبد ا،ميد لاكرو ااهس النفالية لسبداع ااديب ا المصة المص،ةو مطابع اهليئة اكصرية العامة للاتاب و الماهرةو 1992.
-5ملياة ممد و رواية رجايلو ضرمجة :د /لة بيءونو 1و دار الفارايبو ب،و لبنان.
-6الرواية و التحليل النص و قرافا م من،ور التحليل النفال و 1و منشورا االختالفو اجلزائر 2009.
-7الايالين مصطفىو الرواية و التذويلو هردية اكعب ا الرواية العربيةو عمان .2009
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شعرية المتن السردي
د :حممد بلعباه (جامعة الشل"-اجلزائر)
ملخص:
ضركز التجربة المصف ف ف ف فص ف ف ف ففية اجلديدة ا اجلزائر مع هذا اجليل على اكنت الال ف ف ف ففردي اعتمادا على اللغة متاذ حيما م خالله
اهف ف فرتاضيجية اكنحى اجلمايلو بعد اتور العن" اكء ف ففموين الذي نزعت إليه التجربة المصف ف فص ف ففية الال ف ففابمة حتت حمموال اارية ال
داع للعودة إ ضفاصيلها.
إن هذه التجربة اجلديدة قد قاد المصففة ا اجلزائر ا هذه الفرتة إ ضذهففيس أرضففية ااورة النص النثري وحماولة خلخلة
بنياضه التمليديةو بدفا م التشايل اللغوي إ اءائه اجلمايل الال …
وكان إن ضلمس جنس المصف ف ف ف ف ف ففة مع هذه التجربة إبداعية متميزة كالف ف ف ف ف ف ففر هبا ن،رية ضناار ااجنا اادبية اليت اهمت م
من،ور نمدي كاله ف ففيا  .إن قص ف ففص هذا اجليل ه ف ففعت ان ضؤه ف ففس أدبيتها عرب ضش ف ففايال ا ااه ف ففلوبية أثلة ا اللغةو حيث
"الالمة ا التجربة اجلمالية إلارة حرةو مت حتريرها على يدي اكبدع الذي يطلا عتاقهاو اتصبح قيمة النص حينذاك ايما حتدثه
إلارضه م أثر ا نفس اكتلم "1
ولعل انفتاحية النص المص ف ف ف ف فص ف ف ف ف ف اجلديدو ومترده على انغالقية هف ف ف ف ففابمه التمليديو قد حممت نصف ف ف ف ففيتها وإنتاجيتها على
الصف ف ف ففعيدي الاتايب والفاري ع طريا ما ميا ضالف ف ف ففميته بانفتاح النصو اهو منفتح على ا نتاا الداليل وإنتاا الميم اجلمالية
اجلديدةو بعد أن كال ف ففر البنية التمليدية على مال ف ففتوى ضمدمي المص ف ففةو هف ف فواف على مال ف ففتوى الزم أو الص ف ففيغة والرؤية حيث يبدو
التش ففايل النصف ف للمص ففة بالنال ففبة للماراو وقد زخر بتلوي ل ففعري زاد ا عما أدبية النصو وابتعد به ع اكفهو النثري الذي
ارضبط إ وقت قريب باللغة ا بالغية اليت ال ضملاو وال ضدخلنا ا ما يالمى باكتاهة.
إن النص ف ف ففوي المص ف ف ف فص ف ف ففية اجلديدة قد مترد على مفهو النثرية التمليدية وخاض ف ف ففت جتربة جديدة على مال ف ف ففتوى اللغةو
اهتعار ا م الشعر وبالتايل مل ضعد ضطرح مالذلة ااجنا اادبية كذجنا منفصلة انيا يرى واهيين لعرا ا ضمدميه للمجموعة
المص ف ف فصف ف ففية "أحبارة" جلمات اوغايل –ويعين لغته" -أنه ال ختلو قصف ف ففة م قص ف ف فصف ف ففه م هذا اهلاجس اكركزيو ضعيد كتاباضه إ
أصف ففلها ا،ميم ااوت الهف ففتخراا مداا الطفولة وحنني اال ف فواح اكمتولةو وال ضوجد لغة قادرة على هذا الفعل إال لغة الش ف فعر
اليت ض،لل بإحيافا ا اكتعددة هذه اجملموعة".2
وقد نم" على بعض ما ألار إليه هذا الناقد ا قصة "اعرتااا المرأة م ضياف" -3ايموت:
"أحس اآلن امسم يرقص داخل الصفدر اكالفيج طائراو خمءفبا بد الملب اكعب أبا مرجتفاو ممرورا حىت هفويداف الروحو
أضطهر اآلن بالدموعو أراع هاميتو يداي ضتء ففرعان "ه ففاجدا كنت أبتهل" 4ولعل اكالحظ ا هذا اكمطع المصف فصف ف هو ابتعاد
الااضب ع ضلم النثرية اكعتمة واهف ف ف ف ف ف ففتغالله لطاقة اللغة ا جتاوز التعب،ية اأطابية .إن ضفج،ه لدينامية اللغة ودالال ا ا حيائية
قد انتمل باكنت النثري م نثريته الشالية إ لعرية ضداع بالمارا إ التوضر بدت االرختاف.
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ولعلنا ال نءففي" جديدا حني نموت إن اللغة الشففعرية هلا م الطاقة ما علها ضاشفف" ع معان خمبوفة ضففم بنية النص
العامةو أقلها إماانية التذويلو وإخءف ف ففاع النص إ ضوليد دال ال ال متناهيةو كما إن اللغة الشف ف ففعرية ه حتوت الذا م موقع
حتيت ياون ا أغلب ااحيان أه ،الفارة /اكوضوع إ اءاف للتخييلو ومعانمة اارحبو وي،هر ةلم جليا مع مفيت بش ،ا
جمموعته "أمطار الليل" اف قص ففة "الليلة الاب،ة" نص ففادف هذا التش ففايل" :مجيعنا كنا نال ففعى او مو واحد هالك واحد ا
ضلم الليلة الاب،ة… حيث حترح التمائم والعمائمو حيث ناون مجيعا ه ف ف ف ف ف ف فواه ف ف ف ف ف ففيةو جمرد آثا و أل ف ف ف ف ف ففجار عارية على الطبيعة
اكاشف ففواةو بمايا متبعثرة م أوها " 5إن الااضب ال يؤم

دود ااجنا و حيث اللغة ضغدو لديه أداة حرة ضركها ضوقع صف ففورها

الشففعرية والتذويلية لتثور على كالهففياية اأطاب النثري لتؤهففس نصففا أهففاهففه ا حيائية أو العالمة اجلماليةو وبالتايل الدخوت ا
"ضناصية مع ااهلوبية الشعرية أدمة أدبية"6
ولعل هذا التالقح بني اجلنال ففني قد بدأ مع الاتابا اجلديدة بش ففال يلفت االنتباهو خص ففوص ففا حني ه ففاند النمد ااديب
ا،ديث هذا التحوتو اعبد اكلم مرضا ،يرى "إن ضلم الن،رة المدمية مل ضعد لصيمة مبفهو النثر والشعرو بل غد ضيمة جدا
ا العهود اكتذخرةو حيث النثر أضف ف ف ففحى يمرتب م لغة الشف ف ف ففعر ليؤهف ف ف ففس لف ف ف ففاعريته مبفهومها اجلمايل" 7وقد أدرك كتاب هذه
ا،ميمةو واليت ه جوهر الف بعد أن جتاوزوا االفاات اكالفتهلاة ا كتابا هفابميهم االفعوا إ جتريب أدوا جديدة وخلا
ألاات حرة ان ةلم ميدهم "بانتمات دائم م اكعلو إ اجملهوتو م اكرئ إ اأف و ليبمى الف حتوال مالتمرا"8
اعالت هنموقة ا قصة "امرأة مجيلة جدا" يتمرد على اللغة اكتموقعة خل" دالال ا الثابتة" .أنت يا عائشةو حلم يتماهى
ا حالف ف و كما الزم و كما اللح،ة اليت رب اآلن م يدي اكغلولة ه ففنمتط معا ص ففهوا الال فففر كنت أحلم دائما أن أراك
كالمديالة النائمة ا صواية الديرو أو كمرمي الرمز"9
إن لاعرية هذا اكمطع ض،هر أن الااضب يتعامل مع اللغة ضعامال وجدانياو اهو كالصوا يبحث ع المبض على التناقض
"بلغة ه كشف ف ف ف ف ف فف"و و ثو وجتاوز للمثات إ ا لغة ضتم،هر ا بعدها ا ميائ و أو كما يعرب ع ةلم اكالف ف ف ف ف ف ففدي م أن غاية
ا،دث ااديب ضام ا جتاوز ا بال إ ا لف ف ف ف ففارة" 10ان البعد ا لف ف ف ف ففاري أبلذ وأقوى انزياحا م كونه جمرد إبال و االلغة
حني ضمرتب م جمات الش ففعرية اإ ا ضؤه ففس متنها النثري بعيدا ع ه ففلطة النموةا الااله ففيا و اياون كل لفظ ل ففعري ل ففيئا
غ ،متوقعو إنه وعاف لميثارة ضتطاير منها مجيع إماانيا اللغة وبالتايل يغدو النص النثري ا هذه اجملموعا "انعطااا لتمنية
لف،ية ضتمثل ا التعب ،واما لمواعد أكثر مجاال"11
اف قص ف ف ف ففة "رجال آضيم رغم كالب الليل" ضتجلى مالمح ل ف ف ف ففعرية النص النثري عند حممد دحو "أيتها الال ف ف ف ففيدة اارتمةو
معذرةو أن ياون كالم ل ف ففعراو انم ضارهني الش ف ففعرو وأنم على ما أةكر أقال ف ففمت با،رف الواحد أن الش ف ففعر ليس إال غناف
وهرافو وهلذا ما عد أكتب الشعر يافيين أنين أنزلتم ا قلا واخرتضم لوحدك".12
إنه ال ميا اه ف ف ف ف ففتبعاد أن الااضب هنا ا هذه المص ف ف ف ف ففة أو غ،ها يوظ" كل طاقته اللغويةو والفنية ليؤه ف ف ف ف ففس هرما مجاليا
يالتع،ه م اءاف الشعرو حيث نلتمس ضلم ا،رية اليت مينحها هذا الفءاف للالاردو يث ال حيس باختناح أو حاجز قصري
يرغمه على النزوت إ لغة ضؤه ففره ا بوضمة اجلاهزو اهو يع –وهذا ي،هر م خالت الال ففرد -أنه رب إماانية ضداخل اللغتني
لغة الشف ف ففعر/لغة النثرو على غرار ما ضذهب إليه نتايل هف ف ففارو م أ ا مل ضعد ضالف ف ففتطيع وضف ف ففع حدود ااصف ف ففلة بني النثر الروائ
والشعر"13
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ولعل هذه الصياغة الشفااة اليت ظهر مالحمها جلية مع جتربة هذا اجليلو مل ضعد وقفا على الشعر وحدهو وإمنا أصبحت
م جماال النثر وحموله أيء ففاو وقد هيذ له ةلم ا الرواية والمص ففة المص فف،ةو واا انان أص ففبحا اليو ينااال ففان الش ففعر اجلديد
منااالة لديدة "االمصة كما يرى عبد اكلم مرضا ،إةا مل ضا لعرا اه ليالت قصة"14
وهذا ما يمودنا إ ضاللف ف ف ف ف ا،دود بني ااجنا اادبية اليت أكد ضباعدها النمد الااله ف ف ف ففيا و الشف ف ف ف ف ف الذي حد م
ضوظي" إماانا اللغة بشال انفتاح و وإبمائها ضم انغالقية أيتة كرهت هاونتيها .وكان للخطاب النمدي اجلديد موقعه
م التغ ،بعد مال ف ففافال ضن،،ية أعاد هبا ضش ف ففايل اأطاب ا بداع اجلديدو يث مل ضعد اللغة م حيث مجاليتها وضذويال ا
حارا على المصف ففيدةو بل ضعدد لتفر ،طموهف ففها ا حيائية على المصف ففة اه عند قصف ففاص ف ف اجليل اجلديد "لغة لف ففعرية خترح
قانون اللغة العادية لتمو على التجرية الباطنة" 15وه جتربة كما أل فرنا هففلفا متثلها جيل م كتاب المصففة اجلددو خاصففة بعد
ضطور اكفاهيم النمدية وا بداعيةو وجتدد أاء ف ففية ا بداعو ليس على مال ف ففتوى المص ف ففة اجلزائرية احال ف ففبو بل على ص ف ففعيد ا،ركة
ا بداعية ا العامل العريبو حيث غدا اكبدع ا المص ف ففة والش ف ففعر على الال ف ف فواف "يؤم أن الف قوامه اللغةو اليت ضتحوت إ حمل
للتذمل ايتصاعد اعل الدوات ا بناف النص"16
وهذا بغض الن،ر ع ااجنا اادبية والن،رة التمليدية اليت اعترب أن للمص ف ف ف ف ف ففة لغتها الواص ف ف ف ف ف فففة اليت ال ينبغ أن حتلا
بعيداو وكذلم الشف ف ف ف ف ف ففعر الذي ن،ر له على أنه الف ا ،ميم و ان مبدعه له كامل ا،رية ا التعامل مع اللغة… ولعل هذا
التداخل مرجعه إ أن المص ف ففة اجلديدة مل ضعد ضاتف باكرجعية النثرية جلنال ف ففهاو بل ضعد ةلم إ ضناص ف ففية مع اكنت الش ف ففعري
اكعاصف ف ف ف ف ف ففرو الذي عرف هو اآلخر متردا على منطية الصف ف ف ف ف ف ففورة المدمية اليت مثلتها البالغة العربية التمليدية .امد راحت ضغامر ا
اارحبو وبالتايل حدث التالقح بني لغة الشف ف ف ف ف ف ففعر ولغة المص ف ف ف ف ف ف ففةو بفعل هذه اكزاوجةو يث مل يعد حيس بذلم التباعد بني
اجلنال ففني عدا ما يتعلا ببعض ضمنيا المص ففة م الناحية الفنية .ولعل هذا التما م اللغة الش ففعرية مل يا وليد الص ففداة إمنا
جاف بعد مرحلة جتريب الاتاب اجلدد ل لاات التعب،ية واهتعارة هذه اأصوصية الشعرية اليت "حتيل ا،دث إ رمز يث ال
ضردنففا إ ا،ففدث مبففا هو وكمففا هوو إمنففا ضردنففا على داللتففهو أو إبعففاده نففاقلففة حواه ف ف ف ف ف ف فنففا ووعينففا ا أاا مجففايل ختييل قوامففه اللغففة
وعالقا ا"17وهوف نم" مع هذا الفءاف ا قصة "ااغبياف"18
لعالت ه ففنموقة "أرقا ه ففاعيت كانت متر أما بص ففري مر الال ففحاب واكاف كان مي اااا… كنت أريد أن أط ،إ قري
الش ف ففمسو أضرجاه أن يعود ..يطل م جديد على مدينيت الغاايةو خترتح أل ف ففعته الال ف ففنية أقفاي ص ف ففدور النا و ضث ،ايها ا،ب
والدفف وضنطلا هبا إ عامل آخر"19
إن الااضب ا هذا التش ففايل اللغوي اجلميلو إمنا يال ففتع ،م الفء ففاف الش ففعري ص فففافهو وكذن اللغة ضذخذه على طبيعتها
ااهففطورية ااورة الذا و اليت ال ضرضففى باكاشففوفو اهو ال يرو ،اللغة للمءففمونو بل عل منها أداة كالففافلته بوع وإدراك
ان "ااا التخييل عندما يع خصف ففوصف ففيته يعدو ضف ففروريا لمرافة اكهمل واهلامش ف ف واكتشف ففال عرب ثنايا اجلدلية ا،ياضية"20
ااكنت المصص عند هذا الااضب يتعدى اك،هر التصنيف إ التما ضفاصيل اامانة وا،ركا و وإ اهتبطان ما يصطرع ا
ااعماح م مش ففاعر مء ففادة كا هو قائم حوهلاو حيث ضغدو ا ل ففارية وكثااة البعد الش ففعري ه اارك لدينامية ااحداث كما
يصبح التذويل ضرورة للمبض على حيثيا اكءمون.
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وهذا التص ف ف ف ففور نفال ف ف ف ففه جده عند "مفيت بش ف ف ف فف "،ا "مواويل الغريب ا المرية" انم" معه على إيماع يتلون باثااة إحيائية
ضناصية مع الفءاف الشعري.
"ضبمى وحدك حتمل ص ف ففمت العاملو وجرح البش ف ففر منذ آد إ آخر م غادر الاونو ضمو و ضذهب وجت ف داخل الغراةو
مث بموة ضداع اكائدةو اتتحطم كل الصحون الفخارية على اار،و ضشعر با،زن وخترا".21
ولعل ما ميا اهتخالصه والمصة اجلزائرية اجلديدة ضالتع ،هذه ااهلوبية الشعرية أن اكبدع قد ختلص م البوح بال ل فو
قياهف ف ففا باللغة الاالهف ف ففيايةو اليت كانت انعااهف ف ففا آليا لواقع مفرو ،على الاتحلاب اهف ف ففتنالف ف ففاخهو انه وبتداخل ااجنا و أضف ف ففحى

اكءمون يلون بذبعاد ضاالر ايها الزم التعاقاو وغدا ضابعا لتشايل أهلويب ضارة يفصح وأخرى يتعدى مالتوى االنتماف التصنيف .
إن كتحلاب المصف ففة اجلدد ا اجلزائر قد جتاوزوا اأطاب الالف ففلف الذي ركز على اكءف ففامني يالف ففتنالف ففخها حتت وطذة اكرحلة اليت كانت
ضبارك مثل هذه اأطابا و أا أدى إ ضغييب اكنحى اجلمايل .ولعل اكرحلة الثماايةو وجرأة اأطاب النمدي اجلديد بال حمموالضه
اللالانية والاليميائيةو هو الذي أههم ا بلورة هذه اآلراف أا جعل هذا اجليل و ،غمار التجريبو وحياوت إخءاع اللغة التعب،ية
إ منط أهف ف ف ففلويب جديدو يث ختءف ف ف ففع ايه إ ضفاعل عءف ف ف ففوي مبوجبه ضرتاوح االفا ضبعا لالف ف ف ففياقا ا ا االهف ف ف ففتعمات ع معانيها
الوضعية .وقد مانت هذه المناعة كتحلاب هذه اكرحلة م التمرد ع هاونية اللغةو والتفا ،اجلدي ا وجوب اهتغالت كل طاقا ا
الاامنة "على اعتبار أن النص بنية داللية ه مجاع بنيا داخلية ضتاون منها صراية/اوية يتم إنتاجه ضم بنية نصية كربى"22
ولعل اكيل إ حماورة اللغةو واهففتغالت أبعادها ا حيائية واالنزياحية هو ما جعل اكنت المص فص ف عند هؤالف خطابا ضغلبت
ايه الوظيفة الش ف ف ف ف ففعريةو حيث بدا واض ف ف ف ف ففحا ضداخل ااجنا اادبيةو وضاال ف ف ف ف فف ،البنية التمليدية للخطاب المدميو وبذلم "حترر
الااضب م عبودية اللغة التص ف ف ف ف ففنيفيةو ودخل ا حوار ااجنا على اعتبار أن كل نص ياتب ا ه ف ف ف ف ففياح أديب يعاس حوارا
معينا مع ااجنا والنصوي المائمةو وم مثو اإن التناي ا مجيع ألااله هو م لرو ضاوي النص"23
وقد أعطى هذا اكفهو و والذي ضبناه النمد ااديب اجلديد أبعادا أخرى ااءفية النص المصفصف لنالفج اأطاب الاشف"و
واجلمع بني ااهف ففطوري واليوم و كذلم بتاالف فف ،الزم التعاقا الذي حياصف ففر ا،دثو ويمتل متعة الشف فففااية والتجريدو ااانت
المص ففة عند هذا اجليل لوحة انية قابلة لتذويال المرافةو وغ ،حماص ففرة بذبعاد داللية ثابتةو "حيث النص يتموض ففع ض ففم انزياح
ال حمدودو كون اللغة اكوظفة عند هؤالف الاتاب لغة هففيميائية خترتح االصففطالح الالففائد لتؤهففس ن،اما جديدا ينبثا م داخل
النص"24
وهذه الالففيميائية اادبيةو أضففحت الطريمة اكثلى لتحليل النصففوي اادبية بذدوا ا ا جرائية اأاصففة خصففوصففا بعد ظهور
الشاالنيني الرو و وحلمة برا و حيث خصصت وث واهعة لدراهة اللغة الشعرية25
 .-إن اللغة مع هذا اجليلو ضغدو ل ف ف ففالال م ااحاه ف ف ففيس حتمل أبعادا نفال ف ف ففية ومجاليةو اه

رب م حص ف ف ففار اكدلوت

لتعانا التخييل مث ضالعى للهروب م التعميل الذي يفمدها متعة هذا االمتداد اجلمايل .وضتجلى هذه اك،هرية اللغوية مرة أخرى
ا مماطع م قصة "الثلج والنااذة" جلمات اوغايل:
"بذعماق أيها الثلج أضون ملتهبو أطف هليا وحرقيتو ضعات اقفز أيها الثلجو مل أجد أحدا أه ف ف ف ففامره غ،كو االهم هربوا
ه أيءف ف ففا هربتو أصف ف ففبحت خميفا كالطاعونو الصف ف ففمت اجلنائزي الراع يطبا كثيفاو وعلى ا،جرة نا أنفاهف ف ففم وأنفاهف ف ففها
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والالف ف ف ف ف ففاعة ا،ائطية الة بالصف ف ف ف ف ففمت الرهيبو والربودة أكلت مفاصف ف ف ف ف ففلها والعمربان ضداخالو ضدثراو اا اآلن أمامم ا عناح
أبدي"26
إن اللغة هنا حتمل زمخا م ااحاه ف ففيس عرب دالال إحيائية ضتماطع كلها ا اء ف ففاف موحدو وهو ا،الة النفال ف ففية للااضب
مع أ ا ضتجاور متناقءف ف ففة ا مدلوال ا ا،رايةو اااضون اكلتهبو ال اور الثلجو الذي هو برودة ا درجتها ااخ،ة .ولعل هذه
التءف ففادية ه ميزة الاتابا اجلديدةو يث ضصف ففطد اللغة بدالال ا اكتءف ففاربة اتمد اأطاب قماليا إضف ففااية عرب التناقضو
وميا التدليل على ةلم هبذا البيان.
ا،مل الداليل (أ) اكتمثل ا :يتناقض جوهرا مع ا،مل (ب) واكتمثل ا:

األتون
إطفاء اللهيب

الثلج

الحرقة

أو مبفهو آخر:
اا،مل الداليل (أ)
ا،مل الداليل (ب)

[التعاهةو ااملو الشماف] تل" ع
[ااملو انفراا]

وهنا يام ه ففر اللغة وبنية اأطاب ااديب الذي "يتفاعل م الداخلو و ء ففع لموانني خاص ففة ومياانيزما و بعيدا ع
أي إحالة على التاري "27
وضبمى اللغة وم خالهلا الاال ااديبو ال حيدث عممه وثخانته إال م خالت وظيفته الشففعرية اليت ه خاصففية اأطاب
ااديب اكنمطع الشف فففااية انه حاجز بلوريو طل صف ففورا ورهف ففوما يالف ففتوق" المارا قبل أن ميانه م اخرتاقه28و إ ا اللغة اليت
ضص ف ف ففبح اجلملة والف مرة ايها ةلم النال ف ف ففيج الفين م الذايتو واالنطباع ا،الف ف ف ف الناضج ع ص ف ف ففور العني وأصف ف ف فوا ااةن وروائح
الشم29
 أو بتعب ،نبيل هليمان ه إلغاف التعميل وإقامة التخييل30ولعل ةلم يوااا ما ةهب إليه الالف ف ف ف ف ف ففيميولوجيون م أن اللغة اادبية ه جمموعة م االارااا ع اكعيارو ونوع م
العن" اللالاينو أي أن اادب نوع –خاي -م اللغة ممابال اللغة العاديةو اليت نالتعملها عادة31
قائمة الهوامش:
- 1الغذام – قرافة هيميولوجية رادة ا،ياة ي.34
- 2ممدمة اجملموعة ل عرا واهيين.
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

52

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
 .3قصة م جمموعة "احبارة".
 .4المصة ي.54
- 5قصة الليلة الاب،ة – "مج" أمطار الليلو ي.554
- 6ا أصوت اأطاب النمدي اجلديدو ي.109
- 7النص ااديب م أي وإ أي ي.5
- 8جمموعة م ااهاضذة الرواية والواقع ضرمجة رليد ب حدو 88و ي.16
- 9إحدى المصص الواردة باجملموعة.
- 10النمد وا،داثة ي.52
- 11ان،ر بار  :الاتابة ا درجة الصفر .ضرمجة برادة 85و ي.60
- 12ان،ر بار  :الاتابة ا درجة الصفر .ضرمجة برادة 85و ي.60
- 13قصة رجال آضيم رغم كالب الليل .حممد دحوو ي.24
- 14ان،ر ع اكلم مرضا– ،النص ااديب م أي إ أي و ي.33
- 15جان كوه  :بنية اللغة الشعرية ضرمجة حممد الويل –حممد العمري85 -و ي204
- 16حممد بنيس –الشعر العريب ا،ديثو بنياضهو إبداال ا –90و ي.78
- 17اكرجع ي.172
- 18قصة واردة مبجموعة ليل وحلم ونوار .
- 19قصة ااغبياف م نفس اجملموعةو ي.30
- 20لغة الطفولة وا،لم –ي.8
 .21قصة م مج "أمطار الليل".
- 22قصة :مواويل الغريب ا المرية "مج" أمطار الليل.
- 23انفتاح النص الروائ و ي.34
- 24لغة الطفولة وا،لمو ي.10
- 25ضشريح النصو ي.75
- 26جوليا كريالتيفا  LELANGAGE CET INCONNUي.299
- 27قصة الثلج والنااذة "مج" احبارةو ي.11
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

53

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
- 28عثماين اكيلود –لعرية ضودوروف –90و ي.11
- 29اكرجع ي.22
- 30نبيل هليمان –مالااة ا النمد –83و ي.23
- 31ان،ر جملة الفار العريب اكعاصرو عدد 45/44و ي.72
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وصف مدينة وهران في رواية الطاعون أللبير كامو
أ .د .عبد المادر ضوزان
وصف السكان والمدن واألحياء:
ضعر ،كامو ا العديد م مؤلفاضه إ وص" العد يد م اكدن اجلزائرية كف"اجلزائر (العاصمة) و (وهران) و (قالنطينة)
و غ،ها م اكدن ااخرى .أما ااحياف و اكناطاو امد اقتص ف ف ف ف ففر منها امطو على ةكر ما بتلم اكدن الاب،ة كف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فف"اجلزائر" و
"وهران" .و ضعترب اجلزائر م أهم اكدن ضذث،ا ا حياة كاموو امد قء ففى هبا حياضه ااو منذ أن كان طفال إ أن أص ففبح ل ففابا
يناهز عمره الال ففابعة والعشف فري ه ففنة .و ا ح "ه ففيدي حممد"و وهو أحد ااحياف الش ففعبية اكزدمحة بالعماتو كان يال ففا بيتا
قريبا م البحو ,الذي كان يمء به مع،م أوقا اراغه .و يصرح كامو بتعلمه هبؤالف النا الذي كانوا يالانون اجلزائر بدون
متييزو و على الرتضيب التايل" :قبل كل ل ف ف ف ف ف ف ف فو أحب الشف ف ف ف ف ف ففباب اجلميلو و العرب بالطبعو مث اآلخري " .1و اآلخرون اهم
ارنالف ف ففيون ةوي أصف ف ففوت خمتلفة " :إن ارنالف ف ففي اجلزائر هم جنس هجني مركب م اختال غ ،منت،ر م إهف ف ففبانيني وألزاهف ف ففيني
ومالتيني ويهود ويونان" .2وناتش ف ف ف فف" م هذا أ ن كامو ال تل" حبه للمدن اجلزائرية ع حبه لال ف ف ف ففاا ا ااص ف ف ف ففلينيو ون،رضه
إليهم ضافاد ضاون واحفدة " :إن مفا أحبفه ا اكفدن اجلزائريفة ال تل" عم يالف ف ف ف ف ف ففانون هبفا"3و و جفد كفاموو أنفه كث،ا مفا كفان
يلتفت إ وص ف ف ف فف" بعض اكناظر االجتماعية اليت كانت ضلفت ن،رهو كوص ف ف ف فففه للمماه او بعض اللوحا واكناظر الش ف ف ف ففعبية.
ويذكر أحد اصففدقائه أنه كان كث ،الرتدد على ح "المصففبة" اكرضفعة ع هففطح البحرو و بمربه م الالففاحل الذي كان يفءففل
ايه اجللو بإحدى اكماه و و اليت كانت ضالف ف ف ف ف ف ففمى "ارومنتان  "Fromentinاكطلة على البحرو وهناك يالف ف ف ف ف ف ففتمر بينهما
ا،ديث ا ان يغاد را ماا ما .كما يذكر أنه كان ل ففديد التذثر عندما يال ففمع ااةان م اكال ففجد الص ففغ ،بالناحية4و وكذلم
ضفءيله لزياره اكمابر العربية انه كان د ايها اامان واجلماتو ويوص الفرناليني بزيار ا كمارنتها مبمابرهم الدينية .5وقد كان
طر له أحيانا أن يزور مجيع ااحياف ااخرى راجال ك"بوزريعة"و "باب الواد" وغ،ها م ااحياف ااخرى .و عندما يصف ف ف ف ف ف فف"
ل ففارعا بالمرب م ميناف "اجلزائر" العاص ففمة يموت ":كان الص ففي" مي اكراذ بالص ففيحا و بالش ففمسو وكانت الال ففاعة ا،اديه
عش ف ففرة والنص ف فف"و كان النهار يتفتح منتص ف فففه ليال ف ففحا اارص ف فففة بال ثمل حرارضهو وأما عنابر غراه التجارة ا مدينه "اجلزائر"
كانت "ه ف ففف " ةا هياكل ه ف ففوداف ومداخل محراف ضش ف ففح أكيا قمحو وكان عطرها الغبارى اأفي" تلط بروائح المطران
الاثيفة اليت كانت يس حارة ضفتحها .وأما كوخ صف ففغ ،ضنبعث منه رائحه الدهان و ل ف فراب اانيالف ففونو كان رجات يش ف فربونو
وكان هبلوانا عرب يرضدون ه ف فراويل قصف فف،ه محرافو يدورون ويملبون أجالف ففادهم على البال اكلتهب أما البحر" ...6واكتذمل
جيدا ا هذا النصو ياتشف" بالفهوله أن كامو هنا يشف ،إ الممح اجلزائري الذي كان يصفدر إ ارنالفاو ا حني كان مع،م
اجلزائريني ميوضون جوعا ا هذه الفرتة التار ية م كتابة روايتهو وإن ةلم الشح و كان يتم بعد انمءاف موهم ا،صاد مبالرهو
الذي يش ،إليه با،رارة اكهلاة .أما الصورة الثانية اه صوره هؤالف الفرناليني الذي جلالوا للشرب وهم يتفرجون على العرب
الذي نعتهم بالبهلوانا نص ف ف ف ف ف فف" العراة .ومثل هذه الص ف ف ف ف ف ففور اأاطفة واكوحيةو كث،ة ا كتاباضه ااو و كذن يلتم أحد أبطات
روايته بعرب يركبون مح،ا7و أو يش ففاهد على بعد راعيا عربيا يال ففوح أمامه قطيعا م اكاعز .8والواقع ان هذه الص ففورة اأاطفةو
وإن مل ضا ضعجب الاث ،م اجلزائريني اه ا حميمتها ضؤكد الواقع اكزري الذي كان يعيشه الشعب العريب جلزائري آنذاك.
أما مدينه وهران امد ضعر ،لوص ف فففها عدة مرا ليص ف فففها وص ف فففا ل ف ففنيعا م بني مجيع اكدن ااخرى اليت ضعر ،لوص ف فففها ا
كتاباضه .اف فف" لوارعها غبار وأحجار وحرارة .و إةا همطت اامطار أخذك الطواان و ر م ااوحات" ...9أما "اكماه " اه
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وهخة ما زالت ملتصمه هبا أرجل و أجنحة الذبابو وقد ظل صاحبها يبتالم لنفاله بالرغم م خلو اكمهى ...وليس لالاان
وهران م م،اهر التالففليةو هففوى مالففح أحذيتهم واكشف هبا ا نفس الشففارع" ...10وهو ا حديثه ع أوصففاف هذه اكدنو
يتبع أه ف ف ف ففلوب الال ف ف ف ففخرية كموله" :إننا مل نعرف قيمه ا،جر حىت زرنا مدينه وهران .إن مبدينه الغبار هذهو يبمى ايها ا،جر هو
اكلمو إ م حيبونه كث،ا إ درجه داعت جتار اكدينة إ عرض ف ف ف ف ف ففه مبحال م ليمال ف ف ف ف ف ففاوا هبا خوف الال ف ف ف ف ف ففمو بعض ااوراح أو
الواجها و وأحيانا أخرى العر ،امط .ما زلت بعد هنه ألاهده بنفس اكاان جممعا على اارصفة و أما أعينهمو وال ألم
اليو ا أن ياون مبعثا للبهجة والال ف ففرور ا نفوه ف ففهم" .11ويال ف ففتطرد مرة أخرى ليحدثنا هذه اكرة ع مش ف ففروع ضوه ف ففيع ميناف
وهران التجاري آنذاكو ليص" ضلم االغات اليت ظلت قائمه به ليل ار .12أما ع ال،روف االجتماعية هبذه اكدنو ايذكر
أنه حء ف ففر ممابلة ا اك الكمة بني أحد اكالكمني الفرنال ف ففيني م العاص ف ففمةو وآخر م وهران امسه" :عمار" .ويش ف فف ،م خالت
حديثه أي هفياهفة :ارح ضالفد "اليت ضبناها االهفتعمار الفرنالف باجلزائرو ان هفاان وهران الذي اختار هلم مالكما عربيا يعمل
بإحدى مماه اكدينةو و هاان مدينه اجلزائرو كانوا يتبادلون ايها ايما بينهم الالباب واال ا و اامر الذي داعهم إ االنتما
ع طريا ممابلة رياضيةو كان التعب ،ايها أقرب إ الوحشية منه م الروح الرياضية الالليمة.13
وصف مدينة وهران:
ضعر ،الااضب مرضني لوصف ف ف فف" هذه اكدينة14و وأوصف ف ف ففااه هلا ال ختلو كل مرة م إضف ف ف فففافا نفالف ف ف ففيه ضلونت
بال ففوداوية قامتة عال ففها الااضب ا ارته حمدده م حياضه .واكلفت للن،ر ا جممل كتاباضه الوص فففية كدن اجلزائر وغ،هاو أن جد
م بني م بينها مدينه وهران وحدهاو ه اليت اءل الوقوف عندها طويال ليفء عليها م هذه ااوصاف الالوداف م بني
مجيع اكدن اجلزا ئرية أو ااوربية اكوصف ف ف ف ففواة ا كتاباضه .وإةا علمنا ان هذه اكدينة كانت أو اكدن ا اهف ف ف ف ففتمباله بعد نفيه هف ف ف ف ففنة
 1939و و صداه هعيدة ا لمائه مع لرياة حياضه الثانيةو 15رمبا ضداركنا أحاهياله اكؤكة وآثارها ا نفالهو و انتهينا ا أنه
ال تل" كث،ا بذوصااه ع اضفافا الروماناليني ومواقفهم جتاه ا،ياه حني التداد آالمهم.
وا روايه الطاعونو وقبل ه ففرده احداثهاو اء ففل كامو ا ص ف فراحه و ا أه ففلوب أقرب إ الواقعية وص فف" العديد م جوانب
الطبيعه وا،ياه هبذه اكدينه ا ما يمارب ااربع صف ف ف ف ف ف فففحا ضمريباو يبتدا ايها ممررا أ ا مدينة قبيحة 16وعندما حيدثنا ع
الطبيعه يموت " :كي" ميا أن نتخيل مدينه بدون محا ال ألف ففجار وال حدائا حيث ال ضالف ففمع هبا راراه ااجنحة وال حفي"
ااوراح؟ .ول ضعرف هبا ضعاقب الفصف ففوت هف ففوى م التذمل ا الالف ففماف .كما ضدرك الربيع ايها هف ففوى بطبيعة هوائه أو بالف ففال
الورد اليت يذيت هبا الباعة الص ف ففغار م الءف ف فواح و إنه ربيع يباع ا ااهف ف فواح .وأثناف اص ف ففل الص ف ففي"و جتد الش ف ففمس قد أحمر
البيو اجلااه و غطتها برماد أه ف ف ففودو وال ميا العيش آنذاك إال وراف مص ف ف ففاريع النوااذ اكغلمه .أما ا اأري" على العاس م
ةلمو اهناك طواان م ااوحات .إن أمجل اايا باكدينه ه أيا اص ف ف ففل الش ف ف ففتاف امط 17".واةا علمنا ان حياضه بوهران متت
كلها م خالت هفرضني مل ضتعد أطواهلا بءعه ألهرو 18أماننا التذكد م أن أوصااه الطبيعيه هذه ال ضبعد أن ضاون أوصااا
خياليه أراد الااضب التمهيد هبا إ مو هيحيا عاجال بالاا ا.
و اكمارن بني هذه ااوصففاف وواقع اكدينه الالففهليه اأءفرافو يالففتطيع أن يتبني أن اجلدب اكعنوي له ا هذه الطبيعة جانب ال
ضراه العيونو وله انعااه ف ف ف ف ففا نفال ف ف ف ف ففيه على أمجل اكناظر الطبيعيه ا حياضنا .وأا يؤكد هذا الزعم أن هذا اكوق" الال ف ف ف ف ففلا م
الطبيعهو كث،ا ما ضردد ا كتابا كامو م خالت ضذمالض ه ا الطبيعة اجلزائرية .مث أن حالته النفالف ف ف ف ف ف ففيه الالف ف ف ف ف ف ففيئه اليت عالف ف ف ف ف ف ففها"
الااضب" ا هذه اكرحله نتيجه ل،روف قاهففية ا حياضه اأاصففه :م زواا االففل بعد هففنتني م عمد قرانهو ونف مفاج و مث
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اندالع ا،رب العاكية الثانية وما أص ف ففابه على أثرها م ل ف ففماف وضش ف ففتتو كان ال بد أن ضنعاس ا ل ف ففال ه ف ففوداويه قامته على
أوصااه و مءامينه هبذه الروايه.
و ه ف ففاان وهران هم أنا ال تلفون بذوص ف ففااهم وضص ف ففراا م ع ا نال ف ففان ا،ديث عامة يروجه ع حياة ا نال ف ففان الطبيعيه
البالف ف ف ف ف ف ففيطه .و يتصف ف ف ف ف ف ففورهم كامو بذلم ا "مدينه بدون أي أثر يدعو إ ا عجابو و ه خاليه م النبا و وبدون روحو
يال ففتال ففلم ايها اكرأ للرقاد 19.".كما وص فففهم أناه ففا امدوا إحال ففاه ففهم قمات ا،ياه وأص ففبحوا مال ففاجني حء ففارة ضذه ففرهم ا
انش ف ففغاهلم قمع اكات .وهذا النوع م ا،ياةو ار ،على أص ف ففحابه آليه ا أحاديثهم و ضص ف ففراا م ون،ر م الالمباليه إ حميمه
ا،ياة .و ضص ف ف ف ففبح العادة والتعود ه أه ف ف ف ففا كل ضص ف ف ف ففرف م ضص ف ف ف ففراا م ا،ياضية 20.وم بني أايه عالقا م االجتماعية و
ا نالف ف ف ف ف ففانية ا حيا مو يتصف ف ف ف ف ففور عاطفه ا،ب بموله ":إنه ليس م الءف ف ف ف ف ففروري حتديد طريمه ا،ب اليت متار عندناو االرجات
والنال ف ف ف ف ففاف إما أن يفرت بعء ف ف ف ف ففهم البعض بال ف ف ف ف ففرعة ايما نال ف ف ف ف ففميه عالقة حبو أو يلتزمون بعادة طويله بني إثننيو وبني هذي
اكتباعدي ال يوجد بينهما عادة وهط يذكر .وهذا ليس باجلديدو اف وهران كما ا غ،هاو ن،را لنمص الوقت والتفا،و جتدنا
مء ففطري أن اب بعء ففنا دون معراه أي ه ففبب لذلم 21".اا نال ففان اكعاص ففرو و م هو ا ممامهو ام التطور ا،ء ففاري
وضع مد جماال حياضهو بدأ بفمد الاث ،م ماوناضه اكعنويه وعلى رأهف ف ف ف ف ف ففها عاطفة ا،بو و ه أمسى العواط" اااا،ة على
إنالانيته.
و امدان الشففعور العاطف عند إنالففان العامل العريب باأصففويو هو رمز الهففتبداده و بداية لزعزعة حءففارضه .كما أن ا اختيار
كامو كدينه وهران اكالتعمرة منوةجا لاللبيا هذا التطورو يربره عندما وصلته وحشيه االهتعمار الفرنال

ا إقباله على ب

خ،ا هذا البلدو وضناهففيه ،موح الشففعب اجلزائري .ويعود هففبب ةلم ا ن،رنا أيءففاو إ أن إاات اجلانب الروح واجلمايل
هلذه ا،ءارةو له عالقته بعهد االهتعمار اكتواجد بذر ،اجلزائرو وان مثل ضلم ااوضاع االجتماعيه اكزريه باجلزائر ضبشر بنهايه
ه ألبه ما ضاون بوباف الطاعون.
و قد يتال ف ف ف ففافت المارا ع هذا التش ف ف ف ففويه و الن،رة الال ف ف ف ففوداف إ هذه اكدينة اجلميلةو ويعود الال ف ف ف ففبب ا ن،رنا مرة أخرى إ
ال،روف الال ف ففيئه اليت عال ف ففها الااضب ا هذه االثناف خاص ف ففة منها ظرواه اكرض ف ففية وإقباله على ا،ياة ا زم ال يرحم الء ف ففعفاف
حني يموت ":إن اكريض ا حاجه إ عط" ويريد أن يتوكذ على لف ف ف ما ا حياضهو وهذا لف ف ف طبيع و غ ،أن بوهرانو جتد
قالاوة اكناخ و أايه المءايا التجارية هباو و الزخرف العدمي اكعبو إ جانب هرعه الشفاو و طبيعه اللذا هباو ضتطلب كلها
م ا نال ف ففان ص ف ففحته اجليدة .واكريض هبا د نفال ف ففه وحيدا 22"...ومثل هذه االعرتااا ضعود كامو ضء ف ففمني العديد منها ا
كتاباضه .ووص" مدينه وهران على هذا النحوو ال لو م رمزيه و إضفافا نفاليه ضعرب ع موق" خاي م ا،ياة.
قائمة الهوامش:
;1. ALBERT Camus; L’été in : Essais; Bibliothèque de la pléiade; Gallimard ;Paris1981
.

ين،ر:

p484.

2ين،ر اكصدر الالابا ي 848.
 3ين،ر اكصدر الالابا ي850.
4. Herbert .R. Lottman; Albert Camus ; Traduit de l’américain par Marianne Veron ; Le
Seuil ;Paris1980; p63
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5. Albert Camus ; L’été ; p849
 . ..15كاموو اكو الالعيدو "ضرمجة عايدة مطرج ادريس"و دار االدابو ب،و 1978,ي6
 .7ين،ر اكصدر الالاباو ي.146
8 . Albert Camus ; L’été ; p829.
9. Albert Camus ; La Peste; Gallimard; Paris1982, p11.
 .10اكصدر الالاباو ي.12-11
 .11اكصدر الالاباو ي.12
 .12راجع حديثه مفصال ع هذا اكشروع وألغاله باكصدر نفالهو صص 14-10
 .13راجع اكصدر الالاباو صص.10-8
.14راجع اكصدر نفاله ي.13-10
 .15و نش ،بذلم ا طالقه م زوجته ااو "هيمون ه " و نفيه م مدينة اجلزائر.
.16ين،ر اكصدر نفاله ي.11
.17ين،ر اكصدر نفاله ي.11
 .18ضتفا اكصادر أن او زياراضه كانت خاطفة والثانية مل ضتعد الثالثة لهور.
 .19اكصدر نفاله ي.13
.20ين،ر اكصدر نفاله ي.12.13
 .21اكصدر الالاباو ي.12
 .22اكصدر الالاباو ي.13
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تجليات انفتاح النص الروائي الجزائري ،قراءة في جماليات توظيف خطاب الرسم
روايات أحالم مستغانمي واسيني األعرج أنموذجا
د .حياة بوخلط (جامعة اكاليلة-اجلزائر)
ملخص
اعترب اكفارون اادب جمموعة م اانواع اادبيةو خالاا للرواية اليت مل ضا ضف ف ف ف ف ف ففم هذه اانواع اادبيةو ةلم أ ا
كانت ضعيش على اهلامش عاس ن،رية الشعرو اليت ناد بوحدة اادب والمائمة على التجانس الذي غيب الرواية كلية ضطور
الرواية كجنس أديبو جعلها ضالف ف ف ف ف ف ففتوعب كل ااجنا والفنون والعلو و وضثري عواكها الداخلية يلا صف ف ف ف ف ف ففيذ جديدة أطابا ا
وألفااهلا الالفرديةو إضفااة إ اعتمادها على انون كث،ة كالرهفم واكوهفيمى والشفعرو هلذا مل ضعد الرواية إبداعا منغلما على ةاضهو
بل أخذ منحى التعدد واالنفتاح على معارف وانون أخرى.
يش ففيد كث ،م النماد والداره ففني مبا وص ففلت إليه الرواية اجلزائرية وال د م مناه ففبة إال واعرتف ايها مبال ففااة ااقال
الروائية الشابة ا ضغي ،منط الاتابة الروائية وأدوا ا التعب،يةو وةلم م حيث لغة اأطاب أو مجالية الالرد وقوة اللغة.
الكلمات المفتاحية :الروايةو خطاب الرهمو الفنونو اجلماليةو اادوا .
Abstract
The literary thinkers considered a group of literary genres, contrary to the
novel that were not within these literary genres, that they lived on the margins
opposite the theory of poetry, which called for the unity of literature and
homogeneity that obscured the novel as a literary genre, And enriches their
inner worlds by creating new versions of their letters and narrative forms, in
addition to their dependence on many arts such as painting, music and poetry.
This is no longer a creative novel that is closed to itself, but has become
pluralistic and open to other knowledge and arts.
Many critics and scholars praise the Algerian novel and find no occasion except
to acknowledge the contribution of young novelists in changing the style of
narrative writing and its expressive tools, in terms of rhetoric, aesthetics, and
the power of language.
key words : Fiction, painting, arts, aesthetics, tools.
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توطئة:
ح ،يت الرواية باهتما النماد والدارهففني عرب العصففور باعتبارها جنالففا أدبيا مالففتمال ارضبط ظهوره بالطبمة الوهففطى ا
اجملتمع ااوريب ا المرن  18و وقففد نففادى أارادهففا بففااففاا،ففة واكثففاليففةو ا حني نففاد الطبمففة الربجوازيففة بففالواقعيففة والتفردو هففذا
االختالف الطبم اصطلح عليه اكفارون ايما يعرف بالرواية.
ولمد بدأ الرواية ا ال،هور الفعل ا أوربا ا ح  18و لتعرب ع روح العصرو ومتطلبا ا نالان آنذاكو وهاه
رواية "دوناشو ل هراتنا " الرواية ااو ا أورباو اعتمد اكغامرة والفردية.
إنه و بالن،ر إ اانواع اادبية الال ف ففا ئدة ا العص ف ففر الذها آنذاك ل دب الروماين اعترب اكفارون اادب جمموعة م
اانواع اادبيةو خالاا للرواية اليت مل ضا ضفم هذه اانواع اادبيةو ةلم أ ا كانت ضعيش على اهلامش عاس ن،رية الشفعرو

اليت ناد بوحدة اادب والمائمة على التجانس الذي غيب الرواية كلية" 1

وعند اية المرون الوه ف ففطى النهء ف ففة ااوربية بدأ عوار ،الرواية ضنء ف ففج ل ف ففيئا اش ف ففيئاو ا اهتمامها خاص ف ففة بعامل
الزم و لتخرا بذلم ع دائرة اكلحمة اليت ظلت رهينة ايها لعمود م الزم .
هذا االنفص ف ف ف ف ف ففات ع اكلحمة جاف نتيجة ضعامل اكلحمة مع واقع يال ف ف ف ف ف ففتند على اأيات البعيدو ا حني راحت الرواية
ضبحث ا عما الواقع لتحلله وضغوي ا حمائمهو ومل ضمبل بالموانني اجلائرة المادمة م اكاض البعيد". 2
 -1نشأة الرواية:
جفاف الروايفة إيفذانفا مبيالد اين حفداث ثفار على كفل اانواع اادبيفة اجلفاهزةو وراحفت ضبحفث ا أغوار الواقع وآافاقفه
وحيثياضه بلغة جديدة وأهاليب خمتلفة عما كانت ضعتمده اانواع اادبية الالابمة.
يموت آالن غربيه ( )A.Robbe Grilletالرواية اجلديدة ه كتابة غرض ففها ضغي ،ن،ا الاتابة الال ففرديةو باعتباره
ن،اما بنيويا كذلمو أي ع صيغة جديدة لاتابة العامل وا نالان.3
إنه ا نشففغات على اءففافا أرحب ع طريا التجريب واالنفتاح على جتارب وانون وعلو أخرىو إ ا كتابة جديدة
ضعيد بناف اكوروث ا نالاين وضالرب أغواره العميمة لتفام غوامض اأيات ايه.
إنه وبالن،ر إ العالقة العميمة بني آااح الرواية ا،ديثةو ومتطلبا الواقعو وا ظل غياب قوانني هلذا النوع ااديب
اكالمى الحما بالروايةو اإن هذه ااخ،ة انفتحت على اءافا ا،رية واأيات الواقع واالنفتاح الذايت.
[ولعل م أهم اكال ف ف ف ففائل اليت ه ف ف ف ففلمت هبا الرواية حديثا ه التجريب وضواص ف ف ف ففل اازمنةو ضش ف ف ف ففابم الواقع وا،لم و

لاعرية اللغة والرؤية والتباههاو كالر النمطيةو ضفتيت الشخوي وااحداث.4

إن ضطور الرواية كجنس أديبو جعلها ضال ف ف ف ف ف ففتوعب كل ااجنا والفنون والعلو و وضثري عواكها الداخلية يلا ص ف ف ف ف ف ففيذ
جديدة أطابا ا وألااهلا الالرديةو إضااة إ اعتمادها على انون كث،ة كالرهم واكوهيمى والشعر.
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وم هففذا اكنطلا مل ضعففد الروايففة إبففداعففا منغلمففا على ةاضففهو بففل أخففذ منحى التعففدد واالنفتففاح على معففارف وانون
أخرىو وهذا ما ي،هر جليا ا كث ،م اكعار ،وااعمات الروائية العربية والغربية بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة.
يش ففيد كث ،م النماد والداره ففني مبا وص ففلت إليه الرواية اجلزائرية وال د م مناه ففبة إال واعرتف ايها مبال ففااة ااقال
الروائية الشابة ا ضغي ،منط الاتابة الروائية وأدوا ا التعب،ية)5و وةلم م حيث لغة اأطاب أو مجالية الالرد وقوة اللغة.
ل ف ف ففهد ضطور الرواية ا اجلزائر ضغ،ا الاتا على خالف الرواية ا اكش ف ف ففرح العريبو متال ف ف ففيا مع ضمد الدراه ف ف ففا النمدية
اكعاصرةو لتتفاعل الرواية ايما بعد مع انون الرهم واكوهيمى والشعر.
وا،ديث ع ضداخل الفنون ا الرواية اجلزائرية ا،ديثة منذ نشف ف ففذ ا اليت ال ضااد ختتل" ع نشف ف ففذ ا ا بلدان اكغرب
واكشففرح العريب ضراها كانت ضغرتف م المرآن والالفف،ة النبوية وهففجع الاهان وا اكماما والرهفائل والرحال و حيث هففاير
الواقع ا بدايا او وضرمجت خمتل" التغ،ا اليت مال ففت اجملتمع آنذاكو ااان الطابع الثوري غالبا على مفاص ففل الروايةو لتال ففاير
بعد ةلم الن،ا االلرتاك وضدخل الرواية ايما يالمى بذدب اازمة.)6

وضعد مرحلة الالف ف ف ف ف ف ففبيعينا اكرحلة اكركزية ل،هور الروا ية ا اجلزائر م خالت أعمات عبد ا،ميد ب هدوقة ا ريح
عرب أصف ف ف ف ف ف ففحاهبا ع ضفاصف ف ف ف ف ف ففيل واقع اجلزائر آنذاكو م خالت اكزا بني ظروف الثورة
الجنوبو والالز للطاهر وطارو روايا حل
اكاللحة أو الواقع اجلديد الذي أملته ظروف الالياهة واالقتصاد والثمااة آنذاك.
لمد اضالف ففمت الرواية ا هذه الفرتة قرأة الطرح ومغامرة الالف ففردو ومرد ةلم إ ا،رية اليت كان الااضب قد ااتمدها ا
ظل مالتعمر غالمو وا بداع إمنا يزدهر ا كن" ا،رية واالنفتاح على إبداعا الشعوب.
كتب اب هدوقة "ريح الجنوب" ا ظل الثورة الزراعيةو ليم" مع خطاب هففياهف يعد بفتح آااح مالففتمبلية و را

الري" وأهله إ حياة التمدن واالزدهار.

كما كتب اب هدوقة "نهاية األمس" اليت طرح ايها اارة ا قطاع "وحب االهتغالت أما راض كل أنواع االهتغالت
واهليمنة والرغبة اكؤكدة ا إصالح ااوضاع االجتماعية الفاهدة ا الري" اجلزائري"7
وكما كتب اب هدوقةو كتب أيءا الطاهر وطارو حيث كانت أعماله ضذر ا كا حيدث م ضغ،ا ا اجملتمع اجلزائري
إبان ثورة التحرير إ

ايتهاو اعتمد ايها على عفوية الطرح ويولية الرؤية.

ولعل رواية "الالز " اليت صففور مراحل الثورة بتوجه ايديولوج حمدد كانت إيذانا مبيالد نصففه الروائ "الزلزال" الذي
جاف كبديل كا ضركته الثورة التحريرية م خملفا االهتعمار.
هذه النصففوي الروائية أهففهمت ا بناف مؤه فالففا الدولة وا نالففانو هذا ويءففاف إ ةلم روايا واهففيين ااعرا

"وقع األحذية األخشــنة" هففنة  1981و"أوجاع رجل غامر صــوب البحر" هففنة 1983و رواية "نوارا اللوز" هففنة 1982و
ورواية "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش" هنة .1983
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هذا إضف ف ف ففااة إ ا،بيب الالف ف ف ففائح رواية "زمن التمرد" هف ف ف ففنة  1985جياليل خالي وروايته "رائحة الالب"و هف ف ف ففنة
 1985ورواية "حمائم الش ـ ــفق" هف ف ففنة 1988و إضف ف ففااة إ مرزاح بمطاش رلف ف ففيد بوجدرة ا رواية "التفكك" هف ف ففنة 1982
"ومعركة الزقاق" هنة .1986
ه أعمات روائية احتفى أص ف ف ففحاهبا مبوض ف ف ففوع الثورة وضمديال ف ف ففهاو وأرادوا م خالهلا التجديد ونش ف ف ففر الوع وحاربة ما
خلفه االهف ففتعمار الفرنال ف ف و غ ،أن هذه ااعمات حمدودة الفار بالف ففبب التحوال والص ف فراعا اليت يعيشف ففها اجملتمع اجلزائريو
وقد خرا لتوه م حمبة اهف ف ف ففتعمارية م،لمة "هذا ما جعل ااعمات الروائية ضفتمد إ دعائم اكمارهف ف ف ففة الن،رية الروائيةو ااانت
نصوصهم باهتة على صعيد الاتابة وهاةجة ا التعب8(.،
 -2الرواية الجزائرية بين النشأة و التطور:
ضعود إةن نشذة الرواية اجلزائرية إ بداية التالعينا مع اب هدوقة والطاهر وطار وأما قبل ةلمو امد كانت ال ضعدو
أن ضاون جتارب غ ،ماتملة انيا "ويعزو بعءهم ضذخر ظهورها بالميا إ انون اكمات والمصة واكالرحية إ صعوبة هذا الف
ضمنياو اص ف ففاحبه حيتاا إ التذمل الطويل والص ف ففرب وال،روف اكواضية"و )9لت،هر بعد ةلم ا ااااو أعمات روائية جديدة متميزة
اهتطاعت أن ضثبت حءورها ا كث ،م اااال الدولية والعربيةو وأن ضاون امتدادا لالابما ا م ااعمات الروائية اجلزائرية.
هذا التحوت ا اء ف ف ففاف العمل الروائ جاف م لدن ل ف ف ففباب اه ف ف ففتحدثوا بناف اللغة /الش ف ف ففال م اكنت الروائ و وةلم
بولوجهم عوامل الف واكوه ف ففيمى والش ف ففعرو ولعل اأطاب النال ف ففوي اجلزائري اجلديد أثال ا كتابا مال ف ففتغامن واء ف ففيلة الفاروح
دليل على قيمة اكنجز الروائ هيما ا رواية "أقاليم الخوف" أعمات أخرى.
وليس ببعيد عنها ما قدمته أحال مالف ف ف ففتغامن ا ضعالما انية نصف ف ف ففية مزجت بني انون الشف ف ف ففعر والنثر والرهف ف ف ففم معاو
وهاه رواية ةاكرة اجلال ف ففد اليت إه ف ففتمد الااضبة ايها أدوا ا ا بداعية م ص ف ففميم انون الره ف ففم والش ف ففعرو والفنان ا،ميم هو
الذي يمع حتت ضذث ،االنفعات اجلمايلو وال يمو مبجرد النمل أو النالف ف ف ف ف ف للجمات اكاثل أما عينيهو بل يعيش هذا الفنان حالة
محل معمدةو يتم ايه ا ،وار بني اكواد اكال ففتخدمة وبني االنفعاتو ايش ففال العمل الفين حىت يص فف ،الال منتجا مجاليا متفردا أو
متميزا10.
 - 3إنفتاح الرواية على المعارف والعلوم األخرى:
إن اكتذمل ا رواية ةاكرة اجلال ف ففد وما حتمله م م،اهر التداخل والتفاعل بني النص الروائ والفنون غ ،اللغويةو يرى
ةلم الزخم الفين بني ص فواعد ونوازت الروايةو ام اكوه ففيمى إ الره ففم إ الال ففينماو هذا الرتاكم الفين ا ةاكرة اجلال ففد كان له
ااثر على البب الرتكيبة والداللية ا منت الروايةو كما اتح هذا النص على اء ف ف ف ففافا أخرى حتد ااطر التمليدية وخرقت أاا
انت،ار المارا ع طريا ضوظي" خطابا غ ،لغوية.
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 -4خطاب الرسم في "رواية ذاكرة الجسد" "ألحالم مستغانمي":
حتمل صورة الرها ا رواية ةاكرة اجلالد مالمح كث،ة ودالال عميمة أراد م خالهلا أحال مالتغامن بالموت أن
الرواية بذكملها ه ما يبوح به رهف ف ف ففا ومماضل هف ف ف ففابا ا جبهة التحريرو امد ةراعه ا إحدى اكعاركو م أنا حب وقع ايه
مرأة التمى هبا ا ااتتاح معر ،ا باريس حيث ماان إقامة هذا الرها .
هذه اكرأة الص ففبية اليت أحبها خالد الره ففا مل ضعره اهتماما حال ففب مال ففار الراويةو وقد أه ففلمت نفال ففها وضزوجت م
رجل ال حتبه ناظرة إ موقعه ا داري وثرائهو وا ةلم ضموت أحال مال ف ف ففتغامن  ":كي" ميا أن أض ف ف ففع أمامم رجال يص ف ف ففغرين
باثنيت عشر هنة ويفوقين حءورا وإغرافو وأحاوت أن أقيس نفال به أمامم"و يموت الره ف ف ف ف ف ففا خالد خماطبا حبيبته":يا خرايب
اجلميل هالماو يا وردة الرباكني ويا مسينة نبتت على حرائم هالماو يا إبنة الزالت والشروخ اارضيةو لمد كان خرابم ااا،عو
قتلت وطنا بداخل ضال ف ف ففللت حىت دهاليس ةاكريتو نال ف ف فففيت كل ل ف ف ف ف ف بعود ثمابو م علمم اللعب بش ف ف ف فء ف ف ففايا الذاكرة ..
أجيا11".
إنه م الص ف ف ففعوبا اليت ضواجه الااضب أن يرتك ل ف ف ففخوي روايته يتحركون كما حيلو هلمو ولعل ةلم ه ف ف ففر ا بداع ا
رواية ةاكرة اجلال ففدو امد ضركت أحال مال ففتغامن اء ففاف مفتوحا ا ره ففم الش ففخص ففيا و وأطلمت العنان لفء ففاف التخيل وره ففم
اكعامل.
وا منت الرواية جد أن صورة الرها إمنا ه ضعب ،ع ميل لدى البطلة اللعوب لصناعة لخص متوهل بذةيات امرأةو
ضموت أحال مالتغامن " :إن أي امرأة ضتعرف عل ى رها حتلم ا هرها أن لدهاو إن يرمسها ه ال أن يرهم مدينتها متاما كما
أي رجل يتعرف على كاضبة يتمب أن ضاتب عنه ليئا وال ع ل ف آخر12 ".

هذه الرواية ضنبب على الرهففم أهففاهففا اه خو ،ا عوامل انان ضشففايل يعاين معه المارا هواجالففه وأحالمه وأمانيه
ويعايش م خال هلا دوار االوانو وأيا كان ا،ات اإن خطاب الرهففم لدى أحال مالففتغامن ا ةاكرة اجلالففد خطاب اين اعتمد
على انية اللغة ومجالية الره ف ففمو واه ف ففتثمار الفنون التش ف ففايلةو وهو اامر الذي ةهب إليه كونراد ا قوله":أن الرواية ك حتما ما
ضصبو إليه م ضذثر وجاح عليها أن ضتعلم م انون النحت والتصوير واكوهيمى ك ضصل إ الوجدان ع طريا ا،وا و وةلم
باهتخدا اللون والشال وغ،اا13 ".
وال ضمل رواية ةاكرة اجلال ف ف ف ف ف ففد انا واهتماما يطاب الره ف ف ف ف ف ففم ع روايا واسـ ـ ـ ـ ــيني األعرجو ولعل أبرزها رواية "رماد
الشــرق"و وكذا لرواية "أصــابع لوليتا"و حيث ضعج روايته بلوحا انية ه ففرديةو اه ففتثمر ايها لغة االوان والريش ففة والزجااو هذا
إضااة إ رواية سوناتا ألشباح القدسو رواية "مملكة الفراشة".
-5خطاب الرسم في رواية سوناتا ألشباح القدس " لواسيني األعرج":
ضموت م " :ل أغ ،ا،ياةو ولاين أهف ف ف ففتطيع أن أمنح بعض الالف ف ف ففعاة للعيون اليت ضرضاح الواين"و 14و يموت واهف ف ف ففيين
ااعرا" اللون عجنة م الذاكرة وقالوة ا،ياة ولذ ا"15.
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لمد مزا واه ففيين بني الره ففم واكوه ففيمى ليش ففال لونا مغايرا أكثر مجالية وجاةبية اامر الذي جعل روايته حتفة بديعةو
ضتال ففم بااوان والره ففم يموت واه ففيين ":كان يغمض يعينه وامه وقلبه وةاكرضه اكنهاة لا ال يرى وال يال ففمع إال هدير االوانو
الذي كان ينداع ا ااعماح ا لال إيماعا ال حدود هلا16".
كما جده ا رواية "رماد الش ــرق" وهو يم" على ا الرهف ففم ا البناف الالف ففردي يموت واهف ففيين":طفلة ضركض ا ارا
غ ،حمدودو ل ففعرها اكبعثر ينتش ففر ا اهلواف وخت تب قليال م ابتال ففاما ا ا يدها لعبة ص ففغ،ة مل ض،هر ا الص ففور إال اأيو اليت
ضمب،هاو اكؤكد أ ا طائرة ورقيةو".17

حيث مار ااعرا ا الرهف ف ف ف ف ف ففم بالالما معتمدا على اجلانب التمين للوحاضه اكرهف ف ف ف ف ف ففومة م ألوان وحدود وأطر
وخلفيا ومناظر م الطبيعية واأياتو لتاون بذلم أمنوةجا ضزاوجت به ضمنية الرهم بالالما .
ومثلما اضاذ على خطاب الره ف ف ففمو اعتمد أيء ف ف ففا ا النحت م خالت وص ف ف فففه لبنايا اكدينة وأه ف ف ف فواقها وأقواه ف ف ففها
وطرقا او هذا اءف ف ففال ع اهف ف ففتخدمه لف التصف ف ففويرو وهو يلتمط ،،ا مهربة م ةاكرة ا نالف ف ففان وجد ةلم ا قوله ":اخرا
صف ففورة كانت ا مهو ماما صف فففية امرأة مجيلة ضرهف ففم على حمياها ابتالف ففامة هف ففاخرة كان م الصف ففعب عليها كتمهاو وجهها مشف ففرح
كوجه الروهيا لرح آهياو لعر كثي" ومالمح واضحة ودقيمةو وعينان غارقتان ا الاحل والالواد".18

م هنا مياننا الموت إن الااضب اه ف ففتطاع هبذه التمنية أن ينمل للمتلم ص ف ففور ولوحا انية بلغة انية مجيلةو حىت اهلا المارا
مشاهد حميمية.
ختاما مياننا الموت إن ضداخل انون اادب وغ،هاو قد اتح آااقا أخرى ا ضمنية الال ف ف ف ف ففردو وضفاعل عناص ف ف ف ف ففر البناف ا
الروايةو كما أن خرح أاا المارا والولوا إ عوامل الف والره ف ففم وأل ف ففاات التعب ،ااخرىو أه ف ففهم ا ضغي ،منط الاتابة الروائية
عند كل م أحال مالتغامن وواهيين ااعراو وةلم بابتداع أهاليب جديدة ا طرح ااااار ونمل اهلواجس وااحال .
إن روايا أحال مال ف ففتغامن وواه ف ففيين ااعرا إمنا ه ضفاعل اين كب ،ضداخل ايه أنواع الفنون م ره ف ففم وموه ف ففيمىو
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تراسل الفنون في روايات واسيني األعرج
د .مس،ة قروي (جامعة خنشلة-اجلزائر)
ملخص:
مد جال ففور التواص ففل بينها
ضرو الدراه ففة البحث ا ل ففعرية اه ففتثمار واســيني األعرج للطبيعة ا،وارية للرواية اليت مانته م حل

وبني خمتل" أنواع الفنون غ ،اللغوية اليت ضوهففل هبا للتذثيث كنجزه الروائ ا "البيت األندلســي" و"ســوناتا ألشــباح القدس"،
امد جلحلى ا الروايتني نوعا م االه ففتثمار اكاثحل" لف اكوه ففيمى والره ففم واكول ففح ااندلال ف ف و وقد حء ففر هذه الفنون كبب
هردية ضالهم بشال مفارح ا التذثيث للرواية.
وحتاوت الدراه ف ف ففة جتلية كي" مرح الال ف ف ففرد عنده ع طوح االابا ااجناهف ف ف ف و وكي" راح يراه ف ف ففل الفنون ليباي طرح الال ف ف ففرد
التمليدية حمطما بب الالرد المارو كاهرا خطيته اليت ضفر ،نوعا م اكارور واكتشابهو وحدود اجلمالية اليت وقحلعها.
الكلمات المفتاحية :ضراهل الفنونو بب الالردو الاتابة با،وا و التباي اكعجم .
Abstract:
The study focuses on the study of Wassini el aarej’s investment in the narrative
nature of the novel, which enabled him to build bridges of communication
between them and the various non-linguistic arts that he tried to furnish for his
"novelist, "The Andalusian House" and "Sonata of the Ghosts of Jerusalem
Drawing and Andalusian painting, and it was introduced as a narrative structure
that contributes differently to the furnishing of the novel.
The study tries to show how the narrative came out of his sex limits, and how
he began to correspond to the arts to differ from traditional narratives and creats
a beauty vision.
Keywords: Correspondence of the arts, Narrative structure, Writing with
senses, Linguistic variation.
حني ضتعدد مواهب اكبدع ضنفتح ل ف ف فاعريته على حموت مباينة ضُش ف ففغلُها لتوقع نوعا م التمايز الذي ميرح با بداع ع

مسة اكالتنال واكتشابهو وواسيني األعرج ةو اكواهب اكتعددة ا هعيه كفارقة ضمليد الاتابة وطرح الالرد اكتداولة كان ياتب
بالنوضة والريش ففة /العني وااةنو جمليا الال فففة خاص ففة ا االناتاب يموت" :ه ففذكتب بعيينو وإةا مل أه ففتطع ابملاو وإةا اش ففلت
ه ف ففذكتف باه ف ففتعادة ةاكريت وأكتب بال حواهف ف ف اليت ال متو أبدا 1".لذلم اإن أهم مسة ومست أعماله كانت انتمافها إ
اكدره ف ففة اجلديدة اليت ال ضال ف ففتمر على ل ف ففال واحدو بل ضبحث دوما ع اجلديدو اهو المائل" :أوم بذن كل معر ،هو جتربة
خاصة ورحلة ا االوان وإحالا ال يتارر أبداو وإال كاةا نعر ،م جديدو إةا مل نبدع ليئا جديدا؟"2
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وهو اكنحى الذي انتحاه كبار اكبدعني ا هعيهم لتمدمي مناةا مجالية غ ،مالبوقة؛ فمحمود درويش يصحلرح ا إحدى حواراضه

قائال" :مسايت اليت ال أهففتطيع أن أخ فيها أين دائم التطورو وأنا أوت ناقد وحمطم آلخر اجاز اعلتهو يعين أنا الذي أؤهففس عمل
اجلديد وأنا الذي أمترد عليه3".

اهذه الدعوة إ التجريب اكال ففتمر والبحث ع أاا متجدد للاتابة ضبناها اكبدعون والنماد على الالف فواف؛ يموت حس ــين الواد:
"إن ضاري الشففعر ...هو ضاري التذهففيس وااوو ضاري مشففبع باالناالففارا والتشفف ،و وداخل هذا التشفف ،ضولد جتارب خماضلة
وضنوع اكعراةو ضالعى إ عزف منفرد دون اكتمات4".
ضغتذي م ضعدد اكرجع حل
ويموت خالد لغريبي ا مماربته للتجريب ا الشعر" :أليس االكتمات نميض الشعر؟ اما ياتمل هو ما يتحدد وما يتحدد هو
نمطة عارضة ا ص،ورة االياف والعامل والنصو لذلم ي،ل النص بوصفه حدثا إبداعيا قابال لتجاوز ةاضه بذاضه5".
ويموت إيخنباوم " :وهاذا اإن اأصف ف ففائص ضولد ضيفع مث ضشف ف ففي ومتو و ابمدر ما ضالف ف ففتعمل ضبلى حيث ضصف ف ففبح آلية مياانياية
وضفمد وظيفتها وال ضعود ااعلةو وحىت ضماو اآللية ا اأصيصة جتددها بفعل وظيفة جديدة أو معب جديد6".

وضعاس هذه الدعوة موق" الذا اكبدعة واكتلمية م مجاليا الاتابةو اكؤمنة بالتحديث اكالف ف ف ف ف ف ففتمر هلا على غ ،منط إال ما
متهد له اكعراةو وضنفتح عليه رؤيا العني الثالثة اليت ضتحالى اجرتار بالغة قيم الذوح واجلمات اآلهنة.
ضتيحه اكواهب والتجارب و حل
وقد هاجم نزار قباني اادب التمليدي ومساه (اادب الااليح)و وأعل أن موقفه منه هو موق" ا،ياة نفالها م كل كائ ال
يتوالدو موق" اجملتمع م كل عء ففو ال ينتجو موق" ص ففاحب اار ،م كل ل ففجرة ال ضثمر ا حمله :ا ااتو مث المطعو مث
أحشاف اكوقدة7".
اع،مة اآلثار مرهونة مبدى ارضوائها م هذه اأصيصةو وع،مة اكبدع مبدى قدرضه على خلمها واهتحداثها.
حوار الفنون:
إن أهم ما نلمحه ا اكنجز الروائ لواســيني األعرج عموماو وا "البيت األندلســي"و و"ســوناتا ألشــباح القدس"
ولح هذا ااخ ،عتبا الرواية ااو
خصوصا نوعا م االهتثمار اكاثحل" لف اكوهيمى وا الرهم واكولح ااندلال و امد حل
حتولت معه إ مادة مال ف ففموعة ضنحت باكوه ف ففيمىو أو
وأطرهاو وجعلنا الااضب ا "سـ ــوناتا ألشـ ــباح القدس" نتخيل بذن اللغة حل

مبص ف ففرة ضتماوا باالوان وااضف ف فواف وال،التو وقد وقحلعت هذا يداه بريش ف ففة اللغة اليت كانت ضره ف ففم خبايا النفس ظالال وأل ف ففااال
وألوانا ليغدو معه كل من،ر حالة نفالففية عرب ضلم اللوحا اليت حءففر كبب هففردية ضالففهم بشففال مفارح ا التذثيث للرواية.
إنه االقرتا ،الفين لعناصفر انون أخرى ضنثر ا ضءفاعي" الالفرد ومتتزا معه لتجعله أكثر عمما وإثارة للمتلم الباحث دوما ع

عد جيرار جنيت ا كتابه "مدخل جلامع النص" أن هذا التداخل ااجناه هو نوع م التعايل النص و
اكدهش واكث .،وقد حل
انه يمرن النص مبختل" أمنا اأطاب الذي ينتم إليها8.

ص ف فل لنم" على ضابل الشف ففعرية اكركوز ا هذا ا،ءف ففور اأاي كواهب ثرة كانت ضتماهف ففم لف ففخصف ففية اكبدع اليت يموت
ولنا أن نف حل
عنها" :اكوهففيمى والبايل والرهففم والنحت هذه كلها انون ا داخل وأعيشففها يومياو كان ميا أن أكو ا ولا مالففالم ا،ياة
وضنشط ااعلية متدده.
كل إبداع كالا انية ضنت،م الالرد حل
قادضين إ طريا آخر 9".لذلم كانت ضطفو على هطح حل
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سوناتا ألشباح القدس:
المراهنة على المحسوس في تعديد مسالك الداللة:
ا هذه الرواية طط الااضب كشروعه ا بداع باحتفاف اهتثنائ باكوهيمى والرهم اللذي يالتلهم منهما مادة حياكة
نالففيجه الروائ و اعرباا يبث أكرب ه فؤات حتو حوله الرواية؛ ه فؤات الاينونة والوجود واهلوية واالنتماف واالغرتاب بال ضفاصففيل هذا
ااخ ،ال،اهرة واأفية .وإن كان قد وقحلع هبما زخراة نصف ف ف ف ف ف ففية حني حما لعمله نوعا م التعدد ااهف ف ف ف ف ف ففلويبو والتباي اكعجم و
واالكتناز والتاثي" عرب اجملاز واالهتعارا اليت أاالحت جماال أوهع للرؤيا نابشة ا ضفاصيل معتمة حمجوبة ع اابصارو إال أن
اكواضع ا،الاهة اليت لغلتها ا ضفاصيل العمل وقعت لعرية خاصة اعتمدها الااضب ا مع،م منجزه الروائ .
وإن كان اللغوي قد هيم على غ ،اللغوي إال أن هذا ااخ ،كان له م الالفطوة ما جعل معجمه وقوانني ن،مه حتفل ببث ماف
ا،ياة ا الرواية عرب ابتعاث حموت ومسا هذه الفنون اليت زرعت ا أرضها .وقد كان للمراوحة اكتواضرة بني اين الرهم واكوهيمىو
واعتماد ل ف ف ففخص ف ف ففيا انانة كذبطات للرواية ضاون غايتها مواجهة ا،ياة بالف والعيش للف وبالف أثره اكميز الذي وه ف ف ففم الروايةو
ااان للريشففة والنوضا هففلطتها ا انت،ا ااحداثو وكذنه أرادنا أن ُنرا م اجلو المرائ إ جو الالففماع والرؤية اكؤطرة باالوان
ضنشط الذاكرة وضشغحللها.
وال،الت واانوارو وإ جو اكشموما وااالوها اليت حل
-1

الموسيقى:

إن اكوه ف ففيمى يش ف فغحللها الااضب كطريمة خاص ف ففة للنفاة إ أه ف فرار الوجود واكوجودو وحتء ف ففر منذ العتبة ااو بعد أن
يعنون هبا الروايةو وينتم م أنواعها "الال ف ف ففوناضا" وكذنه أراد لروايته هذه بتش ف ف ففغيل هذا النوع بالتحديد منها أن حتدث ما
لالت ثورة إبداعية ا حتررها
غ ،هبا ضاري اكوهيمى وقلب هندهتهاو بعد أن حل
أحدثته هوناضا بيتهوفن "ضوف الممر" اليت حل

وعرب هبا ع االنالففياب اهلادا ا،ر للروح والعملو وع حالة الا بة اليت هففيطر
م المالب اكوهففيم الاالهففيا هلاو حل
عليه بالبب معاناضه م ضدهور الالمع لديهو باثا نوعا م عذوبة ا،زن النبيل.10

ضزور هبا ع معماريتها التمليديةو
وقد حل
قد واه ففيين ااعرا م البناف اهليال للال ففوناضا بناف هند به معمارية خاص ففة للرواية حل
وا هذا إعالن صف ف ف ف ف فريح بتمف اآلثار العاكية وأثر بيتهوفن الذي جعل معزواته ضال ف ف ف ف ففتمد جد ا هذه م أه ف ف ف ف ففلوهبا اكتميز
وبنائها اهليال اجلديد الذي خال" المواعد اهلنده ففية لمالب الال ففوناضا وضال ففلال ففلها الدرام و االااضب كال ففر خطية الال ففرد

ركا العناصففر اليت ضمو عليها الالففوناضا عموماو وهففوناضا بيتهوفن وغويســبي فرديي خصففوصففا .والال فوناضا ضتاون عموما

م ثالث حركا ا أغلب ااحيان؛ ضاون ا،ركة ااو هف ف فريعة ا الزم وضال ف ففمى (اليجرو)و أما ا،ركة الثانية ايه بطيئة
وغنائية الطابعو أما ا،ركة الثالثة وااخ،ة اتاون هفريعة وبراقة وةا صفبغة ضعرف بالروندو وضشفتمل على العر ،والتفاعل
وإعادة العر ،اأتا و وعلى ا،وار والدراما بني اكماما وجزئيا اا،ان وضفاعلها11.
وبذا االنت،ا وقحلع واه ففيين ااعرا أحداث الرواية اليت وزعها على ثالثة اص ففوت ضتمدمها ممدمةو ولنا بدفا أن جل ضيمة
هذه الروايةو مث ننبش ع اكمطوعة اا البؤرة اجلامعة ا الال ف ففوناضا اكوه ف ففيمى والال ف ففوناضا الروايةو مث نعرا إ عزف هارمونيا
الفصوت ايها.
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تيمة الرواية:
"هفوناضا الفباح المد " ه رواية ضدوي ا،دادو رواية ااعماحو اليت ضمرأ إيماع النبض ا صفوره اأفية ااتجبة حماولة
خلا اجلواب كعب العودة وكي" ه ف ففتاون لفرال ف ففا المد أو ال ف ففباحهاو اذحداثها ضدور حوت انانة ضش ف ففايلية الال ف ففطينية اكولد
امسها "م " م الالجئني إ الواليا اكتحدة اامريايةو اليت اض ف ف ف ف ففطر إ مغادرة الال ف ف ف ف ففطني عا النابة  1948وعمرها مثاين
ه ف ففنوا و وا اعتمادها أن ه أمر مؤقت وه ف ففتعودو لانها ه ف ففرعان ما ضص ف ففد ميمة اغتيات والد ا وباه ف ففتحالة عود ا إ ا،ء ف ففنني
ااث،ي (اا والوط )و وهذا ما ه ف ف ف ف ففيؤثر على كل ضفاص ف ف ف ف ففيل حيا ا ايص ف ف ف ف ففبذ جتربتها ا،ياضية بنوع م ا،زن النبيل اكريرو وجتربتها
التشففايلية بصففبغة لففديدة ا،الففاهففيةو ياون ،لم العودة ولرائحة الوط وصففوره ونالففائمه الالففلطة الطاغية اليت ال ضنفم ضوجه كل
أص ف ف ف ففبا وألوان ريش ف ف ف ففتهاو وال ضاتش ف ف ف فف" ه ف ف ف ففطوة هذا اكاان اا الذي مل يربح الذاكرة ااان يطل عرب الاث ،م لوحا ا إال بعد
إصفابتها بالفرطان الرئةو لتاشف" البنها اكوهفيمار "يوبا" ع هو العودة الذي يتملاها إ الالفطنيو ولو ا ضابو و لانها متنع
حىت م هذا رغم التجنيس اامريا الذي حت،ى بهو اتءففطر للجوف إ إحدى الشففركا االهففتثمارية اكتخصفصففة ا دا اكوضى
بنيويورك لتما هلا بعد مو ا طمو اارقة (الارمياضوريو ) اليت هرتديها رمادا يذخذه ابنها وينثره ا أماك معينة م الالطنيو كنهر
ااردن وأزقة مدينة المد وحارا ا وماان مولدها ..وحيما ابنها حلمها بعد واا او ويزور بدال عنها الالف ف ف ف ففطنيو وينشف ف ف ف ففر رمادها
الذي ه ففيتغذى منه الرتاب واكافو ليص فف ،النوع اآلخر للمماومة اليت ضواص ففلها الفرال ففا على ض ففعفها حىت بعد مو او ويعاين ابنها
الذي ورث حالاهيتها الفنية م متنحلع اكتمات صورة الالوناضا اليت حيالها بني أصابعه ولانها ضتذىب.
يموت واه ف ففيين ااعرا ع الرواية" :ا "ه ف ففوناضة ال ف ففباح المد " أزلت بعض ااغطية ع مش ف ففاال اهلويا الماه ف ففية والعالقة
بالنالفيان المالفريو الذاكرة ال ضنالفى إال حينما ضريدو وكل االفباح مبا ا ةلم لفبح اار ،اليت نرميها ورافها ضالفتيمظ يوما حىت
ولو كان ةلم اليو هو يو موضناو م هنا خطورة الذاكرة12".
السوناتا/المقطوعة األم البؤرة الجامعة:
بموةو وه حتاوت أن ضاش فف" ع الوجه اكث ،ا الف ايما ضاش فف" ع م ه ف ف
إن اللغة ا ل ففارية ا الرواية ضُ َشف فغحلل حل
يل" الرواية هو الال ف ففوداية اليت
ا نال ف ففانية وآثار الول ف ففم والادما النفال ف ففية جراف اقتالع الاائ م منبته ااوتو االطابع الذي حل
وجتذر ا أعماح اكرحتلني عنهاو الذي أرادوا ضرميم وإعادة بناف الذا و لذلم حتاوت الرواية عرب ضشففغيل عنصففر
عمت المد
حل
حل

وعم
اكوهيمى على يد اب البطلة (يوبا) ضوقيع حياة أمه بنوضا أرادها أن ضشعرنا بذن ا حالا باألل كان ينتاب كل ل فو حل
اكوهف ف ففيمى اذخر قطع البيانو وأعجز أنامل "يوبا"و ااهف ف ففتعصف ف ففت ااكمطوعة اا ا الالف ف ففوناضا اليت كانت حتمل امسها "هف ف ففوناضا
حب الوط  .امنذ زم بعيد
لفرالف ف ف ف ففا المد " اغد نوضا ا ال ضعزف إال ل رواح العائدةو الثالى بفمد الوط و باجرتاح إمث حل
واب البطلة يبحث ع اكوه ففيمى ا،ادة واانني الذي ينا ا أعماقه دون جدوىو يش ففعر مبوه ففيمى ا،نني على رؤو أص ففابعه

ولا لففيئا ما ال يالففع" ضدامهاو وبعد نثر رماد أمه ا ر ااردن وبعض زوايا المد و وبعد ماابدة ةا ا،رائا اليت عانتها
هر اللونو وحتوير التالمية إ "هوناضا الباح المد " يُل ِهمه اامل هوناضته اكتمنحلعة يموت .." :أغمءت عيين
أمهو وبعد وع حل
وعزات أخ،ا الالوناضا اليت اهتعصت عل حل زمنا طويال .وال أدري إ اليو كي" حءر اكمطوعة اليت قءيت زمنا أ ث عنها
دون أن أعثر على اه ف ففتمامتها اكرجوة .رأيت ،،تها أم وراف ض ف ففباب اكو  .رأيتها بعيين هاضني  ..ضعرب ل ف فوارع اكدينة ..ضدور
ا ا،ارا زاوية زاويةو وبابا بابا ...كانت ضركض بال ضوقحل" وراف الفرال ف ف ففا  ..وه ضص ف ف ففيح مثل ارمخيد و ا غمرة عر م

االوان :وجد ا وجد ا :..االوان يا يوبا ..ألوان المد  ..اهمت ليلتها كاةا كان اللون هو انشف ففغات أم ااوت وااخ،و كان
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حيا ا 13"..هاذا بنني واهيين ااعرا للموهيمى اليت أرادها أن ضاون بنية ااعلة ا إنتاا ااحداث وا ضالريدها ا الوقت
الذي ضتال ف ففاوح مع ا،اال النفال ف ففية للش ف ففخص ف ففيا اليت ضوقحلعها "نغم يش ف ففبه اانني هاذا ضنش ف ففذ اكوه ف ففيمىو م وجع قا وال

اجع ُل البنية الالية للالف ف ف ف ف ففوناضا غ ،ماتملة بتغييب بعض نوضا ا وحركا ا هو ضدليل على غياب بؤرة التجانس على
مرئ "ْ .14
حد عُصاب ا بداع.
مالتوى الروح اجملتثة م جذورهاو وعد اكتمات الوجع الماه الالمرئ الذي حيفز ااعصاب إ حل
رواية الهرمونيا الموسيقية:
وحني عل الال ف ففوناضا قالبه الذي يص ف ففب ايه روايته يراع موض ف ففعة ااحداث والعناص ف ففر بدقة متناهية اهو الذي يؤم
بذنه "ال يا" أن نعرف موقع النوضة لننش ف هرمونيا موهففيميةو ولا علينا وضففعها ا اكاان اكناهففب واللح،ة اكناهففبة أيءففاو
لا ال ضتحوت إ كالة موهيمية ضائعة ا الفرا كذرة ال حيامها أي ن،ا 15".
لذلم وهو يصبها ا قالب الالوناضا اليت حتءر كفاعلية ضن،يمية ضوحيديةو وزعها على لاكلة مراحل بناف هذه ااخ،ةو اوزعها
على ثالثة اصففوت ضالففبمها ممدمةو وحاوت أن ري ضن،يم الالففوناضا داخل كل اصففل لتتنوع إيماعاضه مشففالة هففوناضا مص فغحلرةو
بل حىت اكمدمة وجدناه يمالمها إ ثالثة أقالا جلحلى ايها مراحل رؤيته للمد و ووصايا "م " الثالثية.
اكمدمة :عنو ا ب فف"وصايا أم " وه ضوازي اكمدمة االختيارية ا الالوناضاو وقد كانت ممتءبة لانها ضلخص بؤرة الرواية وهداها
بل لمد كانت ه ف ف ف حلفر أه ف ف فرارها اليت ض ف ف ف حلفمنها ا وص ف ف ففايا "م " اليت نثر مع رمادها ا أماك خاص ف ف ففة وزمان خاي وعلى ممابر

ألففخاي حمددي و لمد ضرمجت جذر االنتماف واهلويةو والبعد الالففاليل للجد ااندلال ف الذي ضوارى ا عما المد وراف حائط
الرباح ا ممامه اجلليل الذي ابتناه ا جو عجائا مهيبو وضرمجت مالبالا عزف ما اهتعصى م الالوناضا اليت كانت "ضولد
بذمل حارح م أعماح الروح اكمزقة"16و وضرمجت زن جنائزي ثميل طمو ضرحيل رماد جثة أمه ونثره ا مياه وضربة الالطنيو
مث قرافة وص ف ف ففاياها للماان وأل ف ف ففباح وأرواح ه ف ف ففاكنيه .إ ا ره ف ف ففالة واسـ ـ ـيني األعرج اليت يبثها ا الرواية لذلم مياننا أن نعدها
الال ففوناضا الص ففغرى أو اكمطوعة الفاحتة والرئيال ففة ا الال ففوناضا اليت ضبئر وضغري باا،ان اليت ضبطنها متاما مثلما يفعل العازف مغريا
بنغم يهز كيان كل م يال ف ف ف ف ففتمع له منذ البدفو اف ممدمة ه ف ف ف ف ففوناضا "ض ف ف ف ف ففوف الممر" مثال جد حزنا نبيال يدم الروحو حىت أن
اكؤل" الاب ،هياتور ب،ليوز أطلا عليها لمب "الباائية"17لشف ففدة دراميتهاو وكذلم كانت وصف ففايا اا و وصف ففرخا "يوه ف ف "
الذي أنطا صف ف ففمته رماد م العائدة إ أر ،االف ف ففباح .ضموت "م " ا إحدى وصف ف ففاياها للماان" :يا ر ااردنو يا صف ف ففرخة

متحدية كل الفواصففل وا،دودو اخف"
اانبياف اكاتومةو الباحثني ع مذوى هلم ا ضدامم اابديو لمد جئتم بذك وةاكريت حل

م وطذة ا،رائا اليت ضذكلين وضذكل كل م الفتهى هذه اار ،اذحبها حىت أحرقته 18"..وضموت ا وصفيتها جلدها" :بامسم
وضنفس ضربتم واكو ا
ياجدي الذي هرقته أندلاله الغائبة ..عد إليم اين وقعت بني هالكنيو ال اهتطعت العودة اوك حل
حء ففنمو وال متانت م نال ففيانم وااللتفا او ممابر ااراض ف ف اليت احتء ففنتين 19".وضموت ا وص ففيتها امها" :ألبال ففيين يا

م،او يا ميحلاو ودثريين برمحم ..ها أنا ةي يا ميحلا قد عد إليم وال لف ف ف ف ف مع إال بمايا رماد العمر وأه ف ف ففئليت اكعلحلمة .بم كنت

أناو وبدونم عشف ف ف ف ففت وحيدة ..عذرا اين ضركتم وحيدة أما اكو البارد وهربت قلدي او ماان مل أعلم أنه كان موضا آخر
ملفواا ا قطرة نور20".
الفص ف ف ففل ااوت :ويذيت العر ،ا الال ف ف ففوناضا ليهند الفص ف ف ففل ااوت م الروايةو الذي عنونه بف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فف"عطش البحر اكيت" وااتتحه
بالضرااياضا اليت ضُعتمد كالزمة ايهو ويعراها ا اهلامش بذ ا "أوبرا للموه ف ففيم ا يطايل غويال ف ففا اردي و و حلأد دورها ااه ف ففاهف ف ف
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(ايوليتا) الال ففوبرانو ماريا كاال " 21إن ص ففرخا "م " اكاتومة كدد طويلة واليت أره ففلها "يوهف ف " مدوية مل د ما يش ففاكلها
حم ،وأي جنون انتاب اردي غويال ففيا وهو ينال ففج أوبرا الضرااياضا بذنينها
إال أوبرا الضرااياضا بص ففرخا ا اكدوية يموت" :أي ل ففج حل

الغريب؟ أي ص ف ف ففرخة جمروحة كانت مت قلبه عندما أغلا عينيه على ةاكرة رملية مبعثرةو وضرك دمه يال ف ف ففيح ص ف ف ففاايا كالفجر وهو
ُ را صرخته العميمة اابوهة بني أضربة الروح اكنهاة؟" 22إن الصرخة اليت كتمت ا أعماح "م " أرهلها عرب حناجر انانا
ااوبرا ا ضماه ففيم الرواية أنينا يذيت م بعد ه ففحيا حممال بالص ففرخا اكاتومة والال ففعادا الص ففغ،ة اليت ضتهاوىو حىت قبل أن

ضشف ف ففرح يموت ع أنني ماريا كاال (الذي يتخذه معادال موضف ف ففوعيا) "كانت ندافا ا الغامءف ف ففة ضتصف ف ففاعد عاليا بدون أن ضفمد
حد لش ف ففوقها
ألمها ونعومتهاو كذ ا ضال ف ففتنجد بال ف ففماف امد نش ف ففيد غيمها ولو ا ااوتو ه ف ففلال ف ففلة م اانا اكتالحمة اليت ال حل
ولاواها23".
و عل البطل يال ف ففائل أمه ع أه ف فرار اامل" :م ؟ ميحلا ...م أي لم بال هذا البذخ اجلميل م اامل واال ف فواح اليت دانت ا
عزها؟  ..حيث الطفولة اكالففروقةو اال فواح اكالففروقةو اكدينة اكالففروقة ..والذاكرة اكنتهاة وا،ب اكمتوت؟" 24إن هذا الفصففل
حل

يعر ،ايه التفاص ف ففيل اكتنوعة اليت ايما ضء ف ففع اكتلم ا الال ف ففياح العا للرواية الذي يتال ف ففاوح مع التن،يم الذي ضعر ،ايه اكواد
اللحنية ااو والنوضا ااهففاهففية ا الالففوناضا كان يتجاوز هذا بتفاصففيل ضالففهم ا متديد الالففرد وضفريعه ليالففتوعب كل مالمح
حد ةا ا ضتنوع إيماعا ا حاملة ألجان هؤالف العطشى.
وألاات عطش البحرو حل
ليشال هذا العطش اكتشعب هوناضا ا حل
ولنا أن نالحظ هنا أنه ايما كا نت الال ف ف ف ف ففوناضا ند للرواية كانت هذه ااخ،ة حتتء ف ف ف ف ففنها م الداخل اتش ف ف ف ف ففهد والد ا ومنوها
واكتماهلا مع "يوبا" يموت الراوي" :م جديد خط يوبا هف ف ف ف ف ف ففلالف ف ف ف ف ف ففلة م النوضا اكتتالية م ا،ركة ااو  :ااداجيوو متتم وهو
يبحث ع أكثر ا يماعا حنينا .هذه ه االاتتاحية اليت جتعل بمية ا،ركا ضتداا بال ضوق" .كان قلم الرص ف ف ف فاي بني يديه
كذنه يؤدي رقصة صواية طليمة ويفتح أمامه اابواب الثميلة اكغلمةو أبواب اكو اليت كانت ضفصل بينه وبني أمه25".
وكانت عملية االهففتدعاف اجواف الالففوناضا متنوعة افيما كانت ضصففور النحيب الصففاعد منها (ايب ماريا كاال ) كان ينوه

باون "العش ف ففا ه ف ففيد األا" 26اهو ه ف ففبب عطش البحر اكيت وه ف ففبب الفرال ف ففا اليت أةهلها ع التحليا لتمبل على النور
وحترتح بهو يموت حمدثا نوعا م التعالا بني لخوي الالوناضا العاكية ولخوي الرواية "أليالت ايوليتا إال الوجه اآلخر ،رقة
غويالففيبينا  ..كان غويالففي ا اردي ا حالة حب عليا حولته إ ارالففة هشففة واتحت حواهففه على الملا ااقصففى ..حبه الذي
مل يماو اندااعاضه إال باكوه ف ففيمى" 27اهذا ا،ب هو الذي وقحلع م هف ف ف "م " وكل أل ف ففباح وارال ف ففا المد الذي دخلوا ا
عالقة حبية هرمدية مع اار/ ،الوط بال ضفاصيله.

نتذوهلا ا ضنويع اكماطع اكوهفيمية ا الالفوناضا ا اصفلها ااوت لنع مدى جتاوهبا مع ضفاصفيل
إن هذه التفاصفيل ه اليت لنا أن حل
اكشاعر اامومة وااحداث اكتنوعة ا الرواية.
الفصل الثاين :وضذيت مرحلة التفاعل ةا البعد الدرام المائمة على ضنويع وحتويل اا،ان اكتالارع ا الالوناضا لتهند للفصل
وضمنه حتدي "م " اعطاهبا وألل ا،ياة باربياف اللون وهشالة الفرالة .وايه نم" على
الثاين الذي عنونه بف"مدونة ا،داد"و حل
يوميا "م " ا مالتشفى نيويورك اكركزي حيث ضصارع داف الالرطان وضتحداه برهااة وهشالة الفرالة رااءة ضعاط اكورانيو
حمبذة ضعاط الرهف ف ففم كموراني مالف ف ف حلفا ومغرو ليشف ف ف حلفال البديل اآلخر للمماومةو للتحديو لالناتاب وإمساع الصف ف ففو اكنهوب
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اكر الذي علا برؤو
والذاكرة اكنتهاة وا،ب اكمتوتو واكدن اكالف ف ف ف ف ف ففروقة واااراح المليلة اكصف ف ف ف ف ف ففادرةو عالف ف ف ف ف ف ففاها ضداع اأوف حل
ليشال اكلمح اامسى ا عيش اللح،ا المليلة اكتبمية م ا،ياة كما حيبذها الفنان ويشته ضالجيلها وختليدها.
أصابعهاو حل
هاذا يالففرد واسـيني األعرج ا هذا الفصففل يوميا "م " على إيماع ضفاعل أنغا الالففوناضا مع ااحداث اكصففطخبة باكواق"
اكؤكة واكفاج الثميلة واااراح اكمتء ففبة اكال ففروقةو ويال ففرد يوميا ابنها الذي يعيش أكها ةاضه مبرارة ضال ف فجلها رؤو أص ففابعه
عرب إيماعا نبءف ففهو و تم الفصف ففل وإيماعا الالف ففوناضا بإيماع هادا هدوف ضالف ففرب اكو إ جالف ففد "م "و اهو يالف ففرد ،،ة
االجتماع ااخ ،الذي يليه مطلا الغياب بني اا وابنها لتصففور له ضفاصففيل ارحتاهلا وإيماعا دبيب اكو ا جالففدها ليناتم
صففو اكوهففيمى بنومة أبدية .إن ااحداث اكتنوعة ا الفصففل ال ميا لنمط واحد م ا يماع أن حيتويها اجل ةلم ضنوعت
إيماعا ا لتنت،م هوناضا مصغرة داخل الالوناضا اا .
الفصل الثالث :وضذيت مرحلة إعادة العر ،اأتا ا الالوناضا لتهند معمار الرواية ا هذا الفصل اكعنون ب ف ف ف ف فف"هوناضا الغياب"و
ويرصففد ضفاصففيل حياة "يوبا" بعد اية ص فراع أمه مع اكر ،ومع ا،ياة بال ألففجا ا وآالمهاو متابعا خملفا الغياب .وينطلا
م ةا ا يماع اهلادا الذي أ ى به الصراع ااتد الذي صبذ الفصل الثاينو يموت" :كل ل ف كان هادئا" 28وهذا اهلدوف
هففيش ف حلال مرحلة االنطالح انه هففيبدأ بتوصففي" حالة "يوبا"و مث هففرعان ما ضتمصففى عطشففه إ اهففتعادة ضفاصففيل حياة أمه م
خالت كراهف ف ف ففتها النيليةو وهذا يوازي العر ،ا الالف ف ف ففوناضا ويوازي "عطش البحر اكيت" الذي عايناه ا الفصف ف ف ففل ااوتو مث ضذيت
مرحلة التفاعل م الالفوناضا بدراميتها اليت نم" عليها مع اكفاج والصفدما الثميلة اليت يتلماه بعد معاينته للاراهفة وأوراقها
هر "إيفا كراو موهلر"
ا،اا،ة ل هرار والفجائع والصدما ااخرى اليت كانت ضعيشها "م " ا صمتو بعد أن ياتش" حل

جده حالف ف ف ف ف أب "م " واليت أارز
أو م عرات باه ف ف ف ففم "هيلني ييت" اليت اغتالتها عص ف ف ف ففابة اهلاجانة واليت كانت عش ف ف ف ففيمة حل
عالقتهما "يارا" اأالة اجلديدة اليت ضُدخل "يوبا" ا ا،الة اليت كانت ضعيش ففها أمه "ل ففعر يوبا برعش ففة كب،ة ضص ففعد او الملبو
و رائا ضففخمة كانت ضفخ كل زاوية م زوايا جالففده ..هل يعين ةلم أن لففبحا آخر ارضالففم ا اااا وعليه أن يفهم هفره؟
م ةهبت وه ضويل رأهها صوب الفرا وا،يطان الصماف لا ال ضالمع أنينا ينءاف إ جرحها اكفتوح 29".هاذا انغلا
جده الذي
لتطوقه أل ف ف ففباح المد م كل اجلها و وليال ف ف ففتبد به ل ف ف ففعور م الش ف ف فففمة على حل
جرح "م " وانفتح جرح آخر ليوبا حل
"قء ففى عمرا طويال أزقا بني ضفاص ففيل حياة ض ففاغ طة وقاه ففيةو مل يا قادرا على حتملها لوحدهو وأحال هش ففة ومنزلمة بش ففال
دائمو ظلت مت خميلته اكتعبة30".
اص ففل مربم مثل ه ففابميهو ضتنوع أحداثه الص ففادمة اليت ضنمل كل ل ففحنا االنفعات عند "م " اليت أبدعت روائعها وخلد ا ا
لوحا ا إ إبنها "يوبا" لتتمخض ع اهف ففتامات اجلزف اكالف ففتعص ف ف م الالف ففوناضا على إيماع كاهف ففتا ديفا الذي حيما االهف ففتمرار
النفال ليوبا واهلرموين للالوناضا والشعري للرواية.
لمد اه ف ففتدعى الااضب اكوه ف ففيمى وجعلها ضموت عرب اللغة ما ال ضمدر اللغة أن ضموله بعيدا عنهاو لذلم دعيت إ ضذط،هاو ااان
نش ف ففيج الذكريا اكؤكة وااح داث اكتمفص ف ففلة إ ص ف ففور يوقعها ه ف ففياح إيماع موحد يء ف ففمها مجيعا ويثريها مااا هلا ايء ف ففا م
الدالال الاامنة عرب كل حركة م حركا ا.
ولنا أن نلفت ا ااخ ،أن م مسا الالوناضا "أ ا احتف،ت بميمها أكثر م أي قالب آخر؛ اف اكوهيمى اكعاصرة جد أيءا
الال ففوناضا ا ص ففور جديدة ختتل" كث،ا ع الال ففوناضة الااله ففياية اجمليدةو ولانها حتتفظ مع ةلم ببص ففما الرتاث الع،يم ا
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الوقت الذي جد ايه الموالب ااخرى مثل "االاتتاحية والالف ففميفونية والاونش ف فرضو" قد اختذ مالف ففارا جتريبية لف ففديدة البعد ع
جذورها العريمة 31".وهو نوع م أنواع التولي" اكؤل ف ففر على حفظ جذر االنتماف الذي كان يال ف ففري مع دماف البطلة برغم جتربة
االنغما ا اجملتمع اآلخر واار ،ااخرى.
الذاكرة السمعية:
 كما يال ففتثمر واه ففيين ااعرا عنص ففر اكوه ففيمى الذي أجراه على أص ففابع اب البطلة ليال ففتفز به الذاكرة الال ففمعية اليت يش ففغلهاكعنص ففر يال ففاهم ا ضنويع وضفريع طرح التال فريد؛ اتُال ففتفز عند البطلة ابعد عزف "يوبا" بعء ففا م الال ففوناضا ضموت "م "" :ياه يا

يوباو جعلتين أهفاار بعيدا ورأيت الذي ال يرى ا ا،اال العادية .. .ضعود ألفياؤنا الداينة داعة واحدة ا اللح،ة اليت جد هلا
اللغة اكناهففبة اليت حتركها م هففاو ا ومو ا 32".وهاذا وم هذه اللغة اكناهففبة واللح،ة اكناهففبة اليت ضؤوب ايها االففياف إ
أصف ف ف ف ففلها إ معد ا وموطنها اا ضُوقحلع نوضا الروح اليت ال ضتناغم إال إةا ضناغم الاون بعالقاضه ا،بية اليت خلا هبا وم أجلها
منذ اازت.
 كما أثث لروايته بتش ف ف ف ف ففغيل ااغاين بإيماعا ا ومحوال ا الرتاثية والدالليةو اليت كانت ختاضل الذاكرة وضطفو على حني غفلة م"م " اتالففرتهففل معها لتغنيها بشففغ" وإجالتو ضموت ع إحداها" :إ ا أغنية أحد أجدادي الذي مل د الوقت الااا لتوديع
مدينتهو احمل على ظهره ثمل أندلالففه قبل أن يغمض عينيه ..ا هذه ااغنية ل ف ف صففعب يذيت م بعيد ال أه فتطيع مماومته
أبدا33".
-2

الرسم:

إن اللوحا الداخلة ا ه ف ف ف ففياح العمل اليت يتوه ف ف ف ففل هبا نتاا الداللةو يوظ" بنباهة طاقا ا الرمزيةو بل يحلل إلينا أن
الرواية كتبت اجلهاو امنذ النصوي اكوازية اكصاحبة اليت قدمت العمل جد اهتدعافه كموال ختلحلد التعامل مع هذا الف و يموت

عيين أص ففبحتا مريء ففتني؟
فانســون فان غو ":إن االوان المدمية أص ففبح هلا بريا حزي ا قلا .هل ه كذلم ا الطبيعةو أ أن حل

ها أنا أعيد رمسها كما أقداح النار الاامنة ايها .ا قلب اكذه ف ف ف ف ف ففاة مثة خطو م البهجة أريد الواين أن ض،هرها" (م الرهف ف ف ف ف ف فالة

ااخ،ة إ أخيه ثيو ( .34))1890وضموت الفنانة الفلالف ف ف ف ففطينية اليت يهدي إليها الرواية جمانة الحسـ ـ ـ ــيني" :إن اللون هو ةلم

ااه ف ف ففر الرقيا اكمتعو مبا ا ةلم ضعب،ه ع أل ف ف ف حلفد اللح،ا مذه ف ف ففاوية" وضموت بطلة الرواية" :مل يا لدي أي حل آخر لا ال

أمو إال ألواين اليت ظلفت ضؤثفث ةاكريت" 35وبفاالوان أثفث الافاضفب لروايتفهو بفل اهف ف ف ف ف ف ففتثمر اللون على يفد البطلفة قفامفة حواريفة
داخلية بني اكرئ واكالموع لتاثي" الداللة.
إن وع واســيني األعرج بالفنون التشففايليةو وإضمانه للرهففم كان له منبعا ثرا ل منه بطرح لففىت ا هففعيه إ هندهففة معمارية
الرواية وا ا بالغة ضال ف ف ف ف ف ففتلهم مت،هرا اجلمات اليت ضؤطر هذا الف و ما مانه م ضنويع وجتديد اللغة عرب منجز ه ف ف ف ف ف ففردي مذهوت
اجعلُه البطلة انانة ضش ف ففايلية ضلملم بريش ف ففتها ل ف فف،ايا الروح اليت أحرقها ا،نني إ الوط
باكال ف ففتعار م أطياف وألوان الريش ف ففة؛ ْ
اكنفلت م انال ف ف ف ففا الذاكرة جعل منجزه ينف لت م منذجة اللغة والش ف ف ف ففال الواحدو بل منحهما مال ف ف ف ففاحة م التداا اكعجم

لفنون غ ،لغوية ل،ه ف ففم لوحا ضراد متنهو وختتزت الال ف ففرد اأط ل حداث لتنشف ف ف ص ف ففورة ضمو بدور الوه ف ففيط نتاا الداللةو
لوحا أكثر قدرة على متثحلل اكش ففاعر اامومة ضموت البطلة" :باربياف اللون وهش ففال ففة الفرال ففة ه ففذعرب صف فرا اأوف" .36بل
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يعلنها واهف ف ف ف ففيين صف ف ف ف ففرحية على لالف ف ف ف ففان اب البطلة حني يموت امه" :لانم متلاني أقوى أداة للحياةو الف و المدرة على اللعب
باالوان على خلا حياة موازيةو مجيلة ومث،ة للدهشة37".
وما دا ا بداع واحدا امد كان البد له م التجديد على مال ففتوى ا لف اكال ففتدعى حىت م داخل الال ففردو لذلم ه ففيجعل بطلته
ضزور ع اكارور واكال ففتهلم اتتفاىن ا ابتداع لو ا اأاي الذي ه ففتال ففميه "ارال ففا المد ""ال أحد يعرف كي" كانت ضص ففنع
حل
وهرها اجلميلو وهحرها اكبهر الذي راءت
لو ا الذي ابتدعته بلمالة ريشة وةاكرة مثملة باكرارة :ارالا المد ؟ كان حميمتها حل
دائما أن ضتمامسه مع أي لخص آخر38".
ضموت "م "" :هذا لوينو مل ف برائحة اأوف وطعم ا،جارة المدمية والرتبة اكال ف ف ففروقة ..أنت ضعرف ه ف ف ففحر االوان .كل لف ف ف ف ف
لط مبمدارو واتاا إ الاث ،م الغربة واكنفى والفمدان 39".إن لوحا م اليت يبالذ الااضب ا ضال ف ف ف فريدها ووص ف ف فف" كل
ضفاص ف ففيلها كانت ه ف ففبيلها الوحيد لرتميم كال ف ففورا ا "واه ف ففتعادة وجه بالد وأب أكلهما التيه والء ف ففياع وحمرقة مل ضرتك ورافها حىت
الرماد 40".يموت اب البطلة" :مل أر م مرة واحدة ضتذوه أو ضصف ف ففرخ مثلما ضفعل وه ضرهف ف ففم .كانت الريشف ف ففة والالف ف ففاينة ا،ادة
والفرلاةو ه أدوا ا لتمطيع الزم واامل واالوان وإعادة ضركيبها".41
لمد انفتحت لغة واهففيين ااعرا على مجاليا ا الرهففم قصففدا لتمتح منهاو اامتزا اللون بالالمة ليدعمهاو بل ضففخها بدماف
جديدة انعشتهاو امالت اللغة باللون ما مل ضتعلم قوله بغ،ه .اتلم اهليئا البصرية اليت ضوقحلعها البطلة برهومها ا لوحا ا كانت
لفففرا ماثفة ختتزت حمتوى اكنت الروائ بالففوداويته جراف امد الوط و هذا الفمد الذي هففيصفف ،اللون بتدرجاضه وضعرجاضه اءففاف
لتوالد وضناهل الدالال اكدهشة.
كما ضو حله ف فل هبا الااضب لتوقيع نوع م الش ففعرية ا ضنويع خطابا الرواية باعتبار أن اأطاب التش ففايل البص ففري ص ففامتو مث
بإعادة ضال ف ف فريد هذا اأطاب.كما ه ف ف ففتص ف ف فف ،اللوحا أحداثا ضدرا ا المص وضال ف ف ففهم كعر ،إقناع االرواية كما يموت حميد

لحميداني "ال ضتحدد امط مبءمو او ولا أيءا بالشال أو الطريمة اليت يمد هبا ةلم اكءمون42".
وعلى مالتوى لاعرية اللوحا اكرهومة بالالما و رمبا حيا لنا أن نموت أن لوحا "م " لو اقتطفت م الرواية ورمست بالريشة
بدت اللغة امانها أن ضشف حلفال عمال انيا مالففتمال قائما بذاضهو افيها ضواار كل ضفاصففيل الرهففم وحيثياضهو امد كان الااضب يرهففم
ايما ياتبو لانه كان يرهم بالالما و االلوحا اليت جالها الالرد كان ميا هلا التحما بعيدا ع اللغة أو خارجها .لمد كان
يال ف ف ف ف ففتدع عني اكروي له لتتذمل لوحاضه اكمروفةو لتص ف ف ف ف ففطنع ألوانا وظالال وأبعادا عرب اللغة ليزا به ا متاهة ضش ف ف ف ف ففغيل اأيات على
مال ففتوى اه ففتحء ففار ص ففور للوحا مترح ع طريمة رمسها التمليدية لرته ففم بالالما وباكمابل يال ف حلفرد روايته باالوان والنوضا و إنه
لنوع م حماولة قلب أقديا التعامل مع الفنون وطرح ضمدميها إ اكتلم .
مث إنه يدعو المارا إ ام ل ف فففرة هذه اللوحا للتدليل باكعاين اليت يوال ف ففج بينها وبني العملو وها هنا يص ف فف ،التلم ضف ف فربا م
ا بداع مبا يالف ف ف ف ففتدعيه م إمالف ف ف ف ففاك بريشف ف ف ف ففة الفنان اليت قهر ا اللغة ا لف ف ف ف ففخص الااضب وأزاحتها إ األ" لتتو ضوقيع االوان
بالالما ليعيد ل لوان ألمها وهلطا ا ولو على مالتوى التخييل.
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هاذا كان الااضب ا مواض ففع كث،ة ال ياتب وإمنا يره ففمو وايما كان يره ففم كان يرص ففد حركا وه ففانا ونبض الذا الرامسةو
ضوجه الرؤية للوحة ضبئحلر ااعماح اليت ضال ف ففابها .لمد كان ميتح م موهبة غيحلبتها اللغة بال ف ففحرها لانها ظلت
لمد ل ف ف فغحلل كم،ا ايما حل
ضتذىب ع االندثار واالمنحاف بل ضطل م كل اجوة أو جفوة للغة.
هاذا عثر الرواية على عتبا ا ااو و وعلى عناصر ضذثيثها وعمرا ا باهتعارة لعبة النور وال،ال و الءوف وال،لو ومزا االوان.
البيت األندلسي:
ااصل ااندلال واالنتماف اكورها واجلد الروخوو ه جرح واسيني األعرج النازف الذي ال ضفلته الذاكرةو وضذىب
اتلح على اه ففتحء ففاره ا كل مما ه ففردي؛ اف رواية "البيت ااندلال ف " حياوت ابتعاث هذا البيت الذي ه ففجنه "لمد
جتاوزهو حل
هففجنين .وأعتمد أن كل الذي أحبوهو هففجنوا ايهو ال اهففتطاعوا أن يدوموا ايهو وال متانوا م ضركه" 43ا م هففانتهم وصففايا

جدهمو يموت" :حاا،ت على نزف جدي الروخو وندافاضه اليت أكلتها البحارو وهففانتنا" :حاا،وا على هذا البيت اهو ،م
حل

ودم  .ابموا ايه وال ضغادروه حىت ولو أصف ف ف ففبحتم خدما ايه أو عبيدا 44".وإجابة للنداف كان ال بد م حفظ ةاكرة اكاان اليت
قد "مير زم أحيانا ال جد م حيمل على ظهره ل ف ف ف ففذن ضدوي ما حدث ا هذا البيت إما خوااو أو أن الوثائا اندثر  .ولا
ا كل ،،ة ميتةو يذيت جمنون يءفع ةاكرة اكاان ا كفه مث يوقدها كمنديل زييت"45االمدر"ينتخب دوما لفخصفا ما ا الدائرة
حيمله ثمل ا رث اأف حىت حيفظ الالحاو نداف الالابا46".
وكان أن أضى دور واس ــيني األعرج ا محل ثمل ا رثو وإجابة الندافو لذلم جده حياوت ابتعاث هذا البيت انيا باه ففتحء ففار
ضفاصيل ا،ءارة اليت لالته واآليلة إ االندثارو ومبناغاة الروح عرب ما يالتث،ها وحيفزها ويالتنهض النائم ايها بنشوة اكوهيمى
وا يماع اكتجدد عرب اكولففح ااندلال ف " ..يتبادلون نشففوة اكوهففيمى اليت كانت ضرميهم بعيدا او زم مل يعد موجودا" 47هذا
الزم اجلميل الذي ضش،ى اخلحل" كالورا ولروخا ع،يمة بعد أن ُخرب البيت وا ار.
تسريد المو ّشح وتوشيح الرواية:
اكولح يءعنا الااضب أما مالاع اجليل اجلديد ا،ثيثة إ ضركيز هويته بإعادة ابتعاث البيت العتيا اكنهارو
وعرب ضالريد إيماع حل
ومبحاولة حتصيل ما بم م خمطوطا ااجداد اكورهايني اكهربةو وبث ماف ا،ياة ا مماما اكوهيمى ااندلالية اليت مل يبا
هرب مع آخر خمطوط ففة .ه ففذه اكم ففام ففا اليت ضعزف أح ففداث الرواي ففةو وضوقحلعه ففا عرب العن ففاوي و كم ففا ضؤث ففث اكنت
منه ففا إال م ففا حل
ليعرف هبذه
بتفاص ففيلها .وجتدر ا ل ففارة إ ضركيز واس ــيني األعرج على ضش ففغيل اهلامش الذي يال ففتثمره ا أعماله بفنية ومتيحلزو حل

الشمة قلة التداوت.
اكماما اليت غيحلب مفاهيمها بعد حل

حيفز الروح ويبعث ايها ما ينعش ففهاو بالنغم وا يماع ةي اأص ففوص ففية ااندلال ففية
إةن حياوت أن يعيد ضذثيث البيت ااندلالف ف مبا حل

وكذنحله أراد أن يو حلل فح الرواية ايما يو حلل فح البيت االمة "مولففح أو مولففحة مشففتمة م الولففاحو وه حلية ةا خيطني يالففلم
ضشده اكرأة بني عاضمها وكشحها .والثوب اكولح هو الثوب اكزي " 48االفارة إةن ه
ا أحداا اللؤلؤو وا اآلخر اجلوهر ..حل
اكولح هلاو وباكمابل نفث الروح ا اكولحو باهتعادة ةكره وختليده روائيا.
اارة التجميل اكمصود للرواية بتذط ،حل
اتولففيح العتبا ااو باكولففح ااندلال ف هو نوع م ا ،اح على إعادة أصففل االنتماف ومالمح اهلوية للماانو الذي ما أن
نلجه حىت نلف معماره الص ف ففويت والش ف ففم يال ف ففتحء ف ففر اكاضف ف ف ويبا اك ت" :ا ،،ة هاربة ..بدا يل أين مسعت ص ف ففو حنا
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ه ف ففلطانة بالثيو نميا وداائاو وه ضدوزن نجر ا وأناملها الناعمة العود كما ضعود أن ضفعل كلما كانت الال ف ففهرة مجيلة وهبا
ارتد عليها بمية أاراد الفرقة النالائية :وه ضئ على زم مءى وانمءى :يام يل
م حتب .مث ضراع الريشة اليت ا يدها عالياو حل
بملب /ألتا منه بالءب /...وقلا ..ألاو منه باأفمان49"...
و عل ااحتة الرواية "اه ف ففتخبار ماه ف ففياا"؛ وااله ف ففتخبار كما يعراه ا اهلامش "قطعة موه ف ففيمية أندلال ف ففية ااتتاحية ص ف ففغ،ةو وه
ممدمة كا ه ف ف ففيذيت الحماو المص ف ف ففد م ورائها ل ف ف ففد انتباه اكال ف ف ففتمع وإدخاله ا اكوه ف ف ففيمى 50"..وكذلم كان التمدمي ا الرواية
اهففتخبارا عرانا "مباهففياا" بطلة الرواية اليت ضدعونا إ أن ندعوها باهففم مما "الالففياة" "هففياا بنت الالففبانيولية" 51وقد كان
مش ففوقاو وبث نوعا م التحفيز ول ففد المارا كتابعة أحداث الرواية .مث "ضول ففية" عراتنا ب ف ف ف ف ف ف ف فف"مراد باه ففطا" ويعرف التول ففية بذ ا
"ممطوعة زائدة ع الن،ا اكوه ف ف ف ف ففيم العا و هلا وظيفة إيماعية جتميليةو المص ف ف ف ف ففد م ورائها االه ف ف ف ف ف فرتاحة واه ف ف ف ف ففتعادة اانفا و
والتحءفف ،اكوهففيم كا هففيذيت م بعد 52".وكذلم كان ضعريفنا مبراد باهففطا بطريمة زائدة وخارجة ع أحداث الروايةو إال أ ا
ضؤدي وظيفة التذك ،باكاضف ف ف والتحء ف فف ،لتالف ف فريد ااحداث .مث ضذيت الفص ف ففوت لتجمع بني أحد مماما اكولف ف فح مث ضوص ف ففي"
تصر اارة اكنت مثل "نوبة خليج الغرباف"و "وصلة اأيبة" "ا مما الرماد" و تمها بف"كالة هياا الناعمة".
"متذكد م أن ااص ف ف فوا ال متو  .ل ف ف ف ف منها يبمى عالما ا اال ف ف ففجارو ااحجارو واهلواف" هذا ما يمرره واس ـ ــيني األعرج
ء ف فل أن ياون مع مار روايته أا علا ا اكاان الذي يؤثث له بالالف ففردو ل،مم به ضفاصف ففيل حءف ففارة ضف ففائعةو وهوية آيلة
لذلم ا حل
للتش. ،
هاذا كان واس ـ ــيني األعرج يهند رواياضه بإيماعا اكوهف ف ففيمى أو اكولف ف ففحو وبذصف ف ففبا الف التشف ف ففايل و ينتم ا يماع واللون
اكناهب لال ااحداث واالنفعاال وينشرها على مالاحا ا وحميطهاو امعه حتولت العناصر البانية هلذه الفنون إ خيو داخل
نال ففيج الرواية لتص ففبح بعء ففا م بنيتها ومعمارهاو لا مل يا ليال ففتبدت لغة الال ففرد ايها بريش ففة الره ففا أو نوضا اكوه ففيم و الم
ت" ويرتك اجملات للره ف ف ففم ليتو التعب ،وإمنا كان الراوي يال ف ف ففرد اكره ف ف ففو /اللوحا و ويال ف ف ففرد النوضا لتال ف ف ففعفه بدالال ومجاليا
ضدهش اكتلم ا ا ضذيت م الالمتوقع .وهاذا اهففتثمر ثمااته وخرباضه وأجرى ضوليفا الوصففل بني اكعراة واكمارهففة ليجعل الرواية
آهلة بذلاات ضالتجيب للذائمة اجلمالية اليت متليها التطورا اليت ضشهدها اجملتمعا .
على أن اقتص ف ف ارنا على ضراهف ففل رواياضه مع هذه انون ال ينبغ أن حيجب عنا ضفاعلها مع انون أخرى مل يتالف ففع اكما إ ةكرها
مجيعا.
قائمة الهوامش:
 -1واهيين ااعراو هوناضا الباح المد  -كرمياضوريو و 1و دار اآلدابو ب،و و 2009و ي .301
 -2نفالهو ي .75
 -3جريدة المد و ع 12أكتوبر 2001و حوار مع حممود درويش أجرضه جيزيل خوري.
 -4حالني الوادو اللغة الشعر ا ديوان أيب متا و ي 33و خالد لغريا .302
 -5خالد لغرياو الشعر التونال بني التجريب والتشاحللو صفاقسو 1و 2005و ي .19
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 -6بال ففمة عرو و التفاعل ا ااجنا اادبية – مش ففروع قرافة لنماةا م ااجنا النثرية المدميةو مؤهف فال ففة االنتش ففارو ب،و و 2010و
ي .46
 -7نزار قباينو الشعر قنديل أخءرو ب،و و ي  .157حممد عزا ا،داثة الشعرية ي 107
 -8ين،رو ج،ار جنيتو مدخل جلامع النصو ضر :عبد الرمح أيوبو دار ضوبمات للنش ففرو دار الش ففؤون الثمااية العامةو بغدادو 1990و ي
.91
 -9واهيين ااعرا –ه اذا ضالم ..هاذا كتب ..ضمدمي واعداد زهرة ديمو دار اهلدىو اجلزائرو ي.51
 -والالوناضا نوع م اكوهيمى ياون "البيانو آلة رئيالية ايها انه الوحيد الذي يتما م عزف اكوهيمى كاملة بذ،ا ا وهارمونيا ا ..وم
عزف ثالثة خطو ،نية (بوليفونية) أو أكثر ا نفس الوقت بينما ضعجز آال ااوركالف ف ف فرتا ع عزف أكثر م ص ف ف ففو واحد بنفس اللح،ة
باهف ففتثناف اآلال الوضرية .كما يتما وحده م عزف نغما متعددة ا مالف ففاحا ص ف فوضية كب،ة جداو ضشف ففتمل على مالف ففاحة مجيع اآلال
اكوهيمية ا،ادة الطبمة والغلي،ة الطبمة على الالواف .الالوناضا اكوقع االلارتوينhttp://maakom.com/site/article/6743 :
 -10نفاله
 -11نفاله
 -12واهيين ااعرا –هاذا ضالم ..هاذا كتب ..ضمدمي واعداد زهرة ديمو ي. 57-56
 -13هوناضا الباح المد و ي .9
 -14نفالهو ي .55
 -15نفالهو ي .98
 -16نفالهو ي.559
 -17ين،رو اكوقع االلارتوين :الالوناضا http://maakom.com/site/article/6743
 -18هوناضا الباح المد و ي .10
 -19نفالهو ي .11
 -20نفالهو ي .12-11
 -21نفالهو ي .19
 -22نفالهو ي .20
 -23نفالهو ي .23
 -24نفاله.
 -25نفالهو ي .29
 -26نفالهو ي .21
 -27نفاله.
 -28نغالهو ي.517
 -29نفالهو ي .545
 -30نفالهو ي.550-549
 -31اكوقع ا لارتوين :الالوناضا.
 -32هوناضا الباح المد ي .28
 -33نفالهو ي .30-29
 -34نفالهو ي .5
 -35نفالهو ي .334
 -36نفالهو ي .137
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 -37نفالهو ي .126
 -38نفالهو ي .521
 -39نفاله.
 -40نفالهو ي .103
 -41نفالهو ي .74
 - -42محيد ،ميداينو بنية النص الالردي م من،ور النمد االديبو 1و اكركز الثملف العريبو الدار البيءافو 2009و ي.46
 -43واهيين ااعراو البيت ااندلال و 1و منشورا اجلملو ب،و و 2010و ي .43
 -44نفالهو ي.31
 -45نفالهو ي .43
 -46نفالهو ي .31 -30
 -47نفالهو ي .54
ا،رةو https://ar.wikipedia.org/wiki
 -48اكوهوعة حل

 -يموت حماوال ختليد أمساف ضلوينا ا يماع" :كان جدي غاليلو الروخوو اكوريالف ف ف ففا الءف ف ف ففائعو يلح على البماف حىت ولو ا هيئة خاد و
ملتص ف ف ففما جارة البيت الذي بناه بذنامله مثل الذي يعزف نوبة أندلال ف ف ففية على ضلوينا طبوعية خمتلفة :رمل اكايةو زيدانو ه ف ف ففيااو جاهاركاو
مواتو مزمو و عرحو غريب .البيو ا هذه البالد كانت ضعزف ومل ضا ضبب .وم هنا هشالتها ".البيت ااندلال و ي 32.
 -49نفالهو ي 52.
-50نفالهو ي7.
 -51نفاله.
 -52نفالهو ي .27
مصادر ومراجع البحث:
-

واهيين ااعراو هوناضا الباح المد  -كرمياضوريو و 1و دار اآلدابو ب،و و .2009

-

واهيين ااعراو البيت االندلال و 1و منشورا اجلملو ب،و و .2010

-

واهيين ااعرا –هاذا ضالم ..هاذا كتب ..ضمدمي وإعداد زهرة ديمو دار اهلدىو اجلزائر.

-

بالمة عرو و التفاعل ا ااجنا اادبية – مشروع قرافة لنماةا م ااجنا النثرية المدميةو مؤهالة االنتشارو ب،و و .2010

-

حالني الوادو اللغة الشعر ا ديوان أيب متا و 1و دار الغرب ا هالم و .2004

-

محيد ،ميداينو بنية النص الالردي م من،ور النمد ااديبو 1و اكركز الثماا العريبو الدار البيءافو .2009

-

خالد لغرياو الشعر التونال بني التجريب والتشاحللو 1و صفاقسو .2005

-

نزار قباينو الشعر قنديل أخءرو منشورا نزار قباينو .1967
المترجمة:

-

ج،ار جنيتو مدخل جلامع النصو ضر :عبد الرمح أيوبو دار ضوبمات للنشرو دار الشؤون الثمااية العامةو بغدادو .1990
اجملال واجلرائد:
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-

جريدة المد و ع 12أكتوبر 2001و حوار مع حممود درويش أجرضه جيزيل خوري.
المواقع االلكترونية:

-

اكوقع االلارتوينhttp://maakom.com/site/article/6743 :

-

ا،رة ويايبيدياhttps://ar.wikipedia.org/wiki :
اكوهوعة حل
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غواية السرد وسحر التراسل في الرواية المغاربية المعاصرة
 نماذج مختارة –د .مسية قندوزي (جامعة اجلزائر -2اجلزائر)
ملخص:
ضمدمت الرواية ا العص ف ف ف ف ففر ا،ديث ضمدما مبهراو و ضنوعت أه ف ف ف ف ففاليبهاو و ضداخلت الفنون ايهاو حيث أخذ الرواية
اجلديدة ضمتبس م بعض الفنون أه ف ففاليب انية ضال ف ففاندها ا عملية البناف الال ف ففرديو و ضدعمها مبعطيا ا اجلمالية و الفنيةو وكل
ةلم على خلفية م الربافة اأادعة اليت ضوانا أن اكوضففوع جمرد روايةو لذلم ضتناوت هذه الدراهففة موضففوع ضوظي" الفنون ا
الرواية العربية اكغاربية وإة انفتحت هذه الرواية بفعل التجريب وضطور اأطاب الالف ف ف ف ف ففمع البصف ف ف ف ف ففري على عدة انون لغوية وغ،
لغوية منها :اكوهف ف ففيمى وو الف نون التشف ف ففايلية م رهف ف ففم والنحتو واين التصف ف ففوير و الرقص و اكوهف ف ففيمى و الغناف و ا الطب و
حيث اه ففتدرجت الرواية خمتل" ضمنيا وأه ففاليب هذه الفنون و حيث أض فففى كل ا م الفنون اكتناولة وظيفة مجالية أثر
على معمار الرواية وعلى أبعادها الرتكيبية والداللية .
The seduction of narration and the magic of correspondence in the
contemporary Maghreb novel
-Selected ModelsIn the modern era, the novel has made remarkable progress, its styles varied,
and the arts overlapped. The new novel borrowed from the arts some of the
artistic methods that it supports in the narrative construction process, supported
by its aesthetic and artistic data. The subject of this study is the subject of the
use of arts in the Arab Maghreb novel. This novel was opened by
experimentation and the development of audiovisual discourse on several
linguistic and non-linguistic arts, including: music, plastic arts, sculpture,
photography, dance, music, Singing and art Cook, where he lured the novel and
the various methods of these arts techniques, which gave all of the art intake
and aesthetic function influenced the architecture of the novel and the structural
and semantic dimensions of the arts
الكلمات المفاتيح :ضراهل  /الفنون  /الرواية /رهم  /موهيمى /الف التشايل  /الطب
إن عامل الرواية ال يعرف الثبا و وال يمر مبنطا االكتماتو اهو ا جتدد مالتمرو ختتف ألاات روائيةو لتولد أخرى م
رمحهاو و الرواية العربية اكغاربية على غرار الرواية الغربية عرات عرب إرحتاال ا اكختلفة مالفف،ة إبداعية مليئة بالالففما الدالة على
التميز و التفردو ضش ففالت هذه ال،اهرة م خالت احتااك الرواية مع اارازا الفنون العربيةو واكغاربية خاص ففة اليت ل ففهد وال
ضزات ضشهد موجة م التغ،ا على مجيع ااصعدة.
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انفتح اأطاب الروائ ا لعريب اكغاريب اجلديد على اكد ا،داث للفنون الذي اجتاح الال ف ف ف ف ف ف ففاحة اادبية و الفنية ا اآلونة
ااخ،ةو حيث بدأ الدراه ففا النمدية ضتلمس ظواهر التجديد ا اأطاب الروائ العريب اكغاريبو وضلم الء ففوف على العديد
م جتاربه الروائية اليت حممت متيزا و جاحا باهري و و بدأ اأطاب الروائ اجلديد يشف ف ف ف ف ف ففال واا متغ،ا الراه و معطيا
ا،داثةو حيمل ا طياضه خصوصيا التجريب الروائ و آلياضه.
و ضعد الرواية إنتاا ااري لغوي يمو ايه اكبدع يلا ن،م ضعب،ية ناجتة ع انعاا الواقع و اأيات على التجربة ا نال ف ف ف ف ففانية
مبا ختتزله م عواط " و أااار وهواجس وانفعاال و عالقا إنالف ف ففانيةو وهو ما يالف ف ففمح باضصف ف ففاله الدائم بعدد م اكرجعيا
الثمااية اليت ضالفاهم ا ضشفايل الصفورة الفنية لهو ولفحنها بطاقة داللية لفذنه ا ةلم لفذن الفنون اكختلفة كالرهفم و النحت
و اكوه ف ف ف ف ف ففيمى و الرقص و التص ف ف ف ف ف ففوير و الطب و وهو اامر الذي جعل الرواية حتتل ماانة مهمة و متميزة و ان له المدرة على
اهتءااة كل الفنون و هذا ما قد ال يتوار ا غ،ه م الفنون .
وضعد الفنون على اختالف ألااهلا م اانواع التعب ،ا بداع الذي حيما اكتعة و الفائدة و امنذ أن وجد النوع البشري
على اار ،راامه الت طلع إ أاره ففة الف و االه ففتمتاع بذنواعهو إة يلجذ ا نال ففان إ التعب ،بوص فففه يفء ف ف إ التخلص م
،،ة ضرتاكم ايها ااحاه ف ف ففيس و اكش ف ف ففاعر و ااااار واكعاناة على نفال ف ف ففهو ايلم هبا على كاهل اللغة أو الص ف ف ففورة أو ا،ركة أو
النغمو م أجل ا،فظ على التوازن العاطف و اجلال ف ف ف ف ف ف ففدي و الروح ن اما الل ف ف ف ف ف ف ففم ايه الف ا جوهره انعاا أو متثال
ه ف ف ففياولوجية للحالة و ال،واهر اليت جتري ا ه ف ف ففياح وجودها االجتماع و الطبيع و وأنه الوه ف ف ففيلة اليت يهدف ا نال ف ف ففان م
خالهلا بوع أو بدونه إ حتميا ضوازنه النفالف ف ف و وةلم بالتعب ،عما بداخله م مش ف ففاعر و مابوضا و مدركا و متثال و
ويلعب التاري الالف ففلوك للفرد دورا رئيالف ففيا ا موضف ففوع التعب ،وأهف ففلوبه1و با ضف ففااة إ كل ال،روف اايطة به على اكالف ففتوى
الفاري الثمااو و االجتماع الالياه وحىت على اكالتوى االقتصادي
وهنا ميا الموت إن ا بداع الفين يش ف ف ففرتك ايه ما هو ةايت و موض ف ف ففوع و و ما هو اردي واجتماع و وهو بذلم ضن،يم
لتجارب اردية ا ه ففياح إطار ياتال ففب مء ففمونه م اجملتمع2و مبختل" مت،هراضهو وضش ففايالضه اليت ضؤثر بذكثر م طريمة على
اكمارهة اجلمالية للفنانو وهذا يعين أن الف إةا يعترب ظاهرة أو لاال م ألاات النشا االجتماع إمنا ضتحدد أايته كعامل
أهاه ا هذا النشا الذي ياون ا جممله ثمااة ا نالان كاائ اجتماع 3و بالدرجة ااو و أي أن اللغة ا بداعية وثيمة
الص ف ففلة مبختل" النش ف ففاطا االجتماعية اليت يال ف ففعى الفنان م خالهلا إ ختط ةاضه اابطة أو ا،ائرة واحتواف العامل اايط به
والتصف ف ف فاحل معهو وكذا بعث اكتعة والبهجة ا نفو اكتلمني 4و االفنانون حني يص ف ف ففورون ظواهر ا،ياة ينال ف ف ففبو ا إ مثل ا،ياة
الرائعة العليا مالف ففتلهمني ا اكعراة الفنية ما ب أن ضاون عليه ا،ياة5و متجاوزي كل ألف ففاات النمص متطلعني إ اكالف ففتمبل
أكثر إلفراقا وأقوى أمالو واضفعني اكتلم للح،ا ا عامل جديد ال ماان ايه إال للجميلو ليالفتاشف" ةلم الغب الروح و
الفاري كا يمدمه الفنانو غ ،أن هذا الغب الفردي ل ل ففياف و اااراد الذي يص ففورهم الفنان ال يتاش فف" كلهو وإمنا ضتاش فف"
الصفففا واأصففائص اليت ضتالففم هبا ضلم االففياف و ويتالففم هبا أالئم اااراد ا حالة حياضه و ولذلم ارضبط الفن منذ نشففذضه
قمهور اكتلمنيو الذي يزيدون م قيمة اكنجز الفينو بإخء ف ف ف ففاعه إ عني اكال ف ف ف ففافلة النمدية و ابني ا عجاب بالعمل وعدمهو
وبني قرافة النمدية اكؤه ف ف ف فالف ف ف ففة واا مناهج النمد الفين ضتباي وجها الن،ر حوت اااية الفارية والفنية لهو لت،ل التجربة الفنية
اجة دائمة إ مامال ا التجربة النمدية.6
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وم أهم ما مييز أل ف ففاات ا بداع الفين أن كل ا يتحدث بالغتهو االره ف ففم لغته االوانو و اكوه ف ففيمى لغتها ااص ف فوا و أما
اادب الغته وعنصره ااهاه الالمةو وبالالمة ضرضبط خصائص اادب اليت متيزه ع بمية أنواع الف و وحتدد إمااناضه الفائمة
ا ضص ف ف ففوير ا،ياة والنا ضص ف ف ففويرا أعما وأغب أا ضفعل ه ف ف ففائر الفنون ااخرى7و وهلذا ااادب هو الف الوحيد الذي بإماانه
اهف ف ف ففتءف ف ف ففااة باق الفنون ا ثناياه الفنية و النمديةو امهما اختلفت لغا الفنونو وأدوا ا ض،ل اجة إ الالمة اليت ضصف ف ف فف"
ا بداع وضرتمجه وضمربه م اكتلم
وحوت هذه النمطة هيمد اكمات عرضا امنا الصلة الفنية بني ا الرواية و كل م انون التصوير و اكوهيمى و الرهم و
الغناف و حىت ا الطب باعتباره ا م الفنون الذي حيا قصة الوط والتاري و ا،لم و حىت هو طريمة لالهتفرا و التحرر
م اكابوضا و هذه الفنون اليت أبدع الروائ اكغاريب ا التالعب هبا ا مرايا الال ف ف ففردو ولذلم اعتمد كل م روايا "اتيحة
مرلف ففيدة" اكغربية م خالت روايتها " الحق في الرحيل" و و أحال مالف ففتغامن م خالت رواية "األس ــود يليق بك و ذاكرة
الجسد "و و رواية واهيين ااعرا م خالت روايته "رماد الشرق ".
وقد كان البحث ا هذا اكوض ف ففوع منوطا قملة م التال ف ففاؤال اليت حاولت حل
الدراه ف ففة إ اد ارض ف ففيا لتفاياهاو وم مثحل
الوص ف ف ف ففوت إ حلوتو أو نتائج وم بني ا ل ف ف ف ففااليا اليت ينطلا منها البحث مايل :هل ضوجد ص ف ف ف ففلة ضربط اادب بالره ف ف ف ففم
والش ففعر واكوه ففيمى؟ هل ضتداخل الفنونو وضتحاور ايما بينها؟ *ما مدى ضوايا الروائ العريب اكغاريب ا ضء ففمني روايته لوحا
الفين ا الروايةو هل حااظ
ظل هذا ا،ءففور حل
انية؟ ماةا أضففاف التداخل بني ا حل "الرهففم والشففعر واكوهففيمى" للغة الالففردية؟ ا حل
كل ا حل على خص ف ففوص ف ففيتهو وميزاضه؟ هل يؤه ف ففس الروائ لنوع جديد م الاتابة الال ف ففردية ضعتمد على حء ف ففور أنواع أخرى م
ضمد م
ضمد إجابا كا حل
كل هذه التال ففاؤال حاوت البحث ا جابة عنها م خالت عرض ففه جلملة م العناص ففر اليت حل
الفنون؟ حل
أهئلة
/1استحضار الصورة في الرواية:
يعد ا التصف ففوير م بني أكثر الل ف فرتاكها ا ضاثي" مالف ففتوى اكمارهف ففة التخيلية ودمج العاطفة بالوع العمل ا طريمة
التعب ،الفين الفنون قربا م ا الروايةو وةلم قصف ف ففد حتميل اكنتج الفين رهف ف ففالة انية ضوجه إ اكتلمنيو ولذلم كان م الطبيع
حص ففوت نوع م التنااذ بينهماو اله ففيما إ ةا ضعلا اامر ء ففور ا التص ففوير ض ففم أاا العمل الروائ م خالت التحاور الفين
بإعادة التمثل الالففردي الواصفف" للصففورو وعرضففها عرضففا ةهنيا داخل اكنجز الروائ و لتصففبح الصففور الفنية الذهنية اكنالففلة م
مرجعية التواجد الواقع أو اأيايل م ماونا العمل الروائ .8
وال ل ففم أن مال ففار المرافة و التذويل ا الص ففورة اكوظفة ا النص ففوي الروائية ه ففيعتمد على بال ففط خيو التص ففوير الفين
اأيايل اليت يميمها اكتلم أثناف ضلميه الالما الروائية الواص ف ف ف فففة للص ف ف ف ففورو وهو ما ينتج ه ف ف ف ففياقا ضذويلية ضرضبط بالنص الروائ
كال لت،ل هناك هياقا ضنتج صورا وبني ا اءائية قائمة على أهلوبية ضصويرية ضتولد باهتمرار نتاا احتماال قرائية يمود
إليها النص.
ميثل الره ف ففم أو الف التش ف ففايل أحد أهم الفنون اليت متتزا معها الروايةو باعتباره ميلم المدرة على التعب ،ع ااحداث اهلاربةو
وضصف ففوير كل اامانة اكاضف ففويةو اليت ختتف على ا لفنان أو الااضبو هذه العوامل اكختلفة ال ميا أن نعيد بنافها م جديد إال
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م خالت الرهففمو خاصففة كا يتعلا اامر بذاكرة اامانة لا عملية بناف هذه الفءففافا م جديدو وهذا يتطلب م الروائ
ثمااة واهعة بالف التشايل وضذوح كب ،له ومعراة كب،ة بدالال االوان .9
ا الرهم ضعب،ا صامتا ع ألياف صارخةو وانعااها غ ،مبالر للواقع ويعتمد على جمموعة م العناصر ه (:اأطو
أن كليهما حماكاة تلفان ا اكادةو
الشف ف ف ففالو اكلمسو اللونو ال،ل والنور) ونلمس ضداخل بني ا حل الرهف ف ف ففم والرواية م حيث حل
أن كليهما يعتمد على الصففورة الفنيحلة اليت يرتكها ال فرتاكهما ا
لانهما يتفمان ا طبيعة اااكاة و وطريمتهما ا التشففايلو كما حل

أن
يتحدث ع الرهم والرهامنيو كما حل
الفين بني الرهم والرواية و إة أصبحت الالرد حل
عنصر اأياتو كما ظهر ما يعرف بالتبادت حل
نص روائ إ لوحة انحلية.
الرها بإماانه حتويل حل
لمد جلذ الالففرد الروائ عند واهففيين ااعرا ا روايته "رماد الشففرح إ اهففتثمار الفنون التشففايليةو إة يرى “كونراد” أن
الرواية " :ك حتما ما ضصف ف ف ففوبوا إليه م ضذث ،وجاحو عليها أن ضتعلم م انون النحت والتصف ف ف ففوير واكوهف ف ف ففيمى كي" ضصف ف ف ففل إ
الوجدان ع طريا ا،وا و باهف ف ف ف ف ف ففتخدا التشف ف ف ف ف ف ففايل واللون وغ،ها" 10و وقد راهنت رواية رماد الشف ف ف ف ف ف ففرح على حماورة الف
التشايل مالتفيدة م خمتل" ضمنياضه
رواية رماد الش ف ف ففرح غنية بلوحا انية ه ف ف ففردية رمستها لعبة الال ف ف ففرد إة ضوح اليم الالما اكنتماة بعناية أن اللوحة التش ف ف ففايلية
جاهزة أمامم وكذنم ضراها على صور ا الواقعية ويتجلى ةلم ا منت الرواية يموت الراوي...":
رأى ال ص ففورة بلون حائل بني الص فففرة العميمة واللون الرمادي الباهت .كتب حتتها :الال ففطني 15مايو  .1948طفلة ضركض
ا ارا غ ،حمدودو لف ف ففعرها اكبعثر ينتشف ف ففر ا اهلواف و تب قليال م ابتالف ف ففامتها .ا يدها لعبة ص ف ف فغ،ة مل ض،هر ا الصف ف ففورة إال
اأيو اليت ضمبءهاو اكؤكد أ ا طائرة ورقية11 "...
اه ف ففتثمر "واه ف ففيين ااعرا" لغة االوان و الريش ف ففة و الء ف ففالت و اأش ف ففب و الزجااو وةلم ا الرواية ن،را للميمة التواص ف ففلية اليت
حيملها هذا الف .
و يقول الراوي أيض ـ ـ ـ ــا...":وض ف ف ف ف ففعت ا كل اكعابر واا طا واكطارا وأنفاح اكيرتوو ا نيويورك نفس اللوحة ا ل ف ف ف ف ففهاريةو
بعنوا ا الاب :،هيمفونية رماد الشرح للموهيم جاز كاليف  .وحتتها كتب يط ناعم :خري" اكائة عا ااخ،ةو هنوا التيه
واالناالار والبحث اامو ع الشرح اكالروح12"...
أضم واه ف ف ففيين ااعرا الاتاب بالره ف ف ففم ل ف ف ففذنه ا هذا ل ف ف ففذن كتاب الرواية العربية اجلديدة الذي “مياره ف ف ففون الره ف ف ففم بالالما
مال ف ف ف ف ففتخدمني اجلانب التمين للوحة ( ا طار و األفية و اكش ف ف ف ف ففهد و اكره ف ف ف ف ففو داخل اللوحة و االوان اكعربة واكوحية …اخل )
اروايا م ضطفح هبذه العالقة بني الصف ف ففورة واللغة و أا علها لوحا هف ف ففردية ضتفاعل ايها الالمة والصف ف ففورة واللوحة ضتشف ف ففارك ا
بلورة وع بصري جديد  .لمد اقرتن التشايل والرهم بالالرد وعانمه ليحرره م هلطة االنغالح رغم اختالف لغتهما13
وعليه رواية رماد الش ف ففرح ضعتمد على ضالقح انني وضش ف ففابم آليا ما :الره ف ففم بالالما والره ف ففم بالفرل ف ففاة اا،س اجلمايل
للااضب هاعده على ا بداع ا هذا اجملات
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"ذاكرة الجسد" للكاتبة الجزائرية أحالم مستغانمي ،إحدى أكثر الروايات استثمارا للفن التشكيلي ،البطل الرواية
"خالد" رســام وإن كان مبتور اليد إال أني يبهرنا بلوحات لمدينة الجســور المعلقة قســنطينة ،الرواية التي رســمت لوحات
فنية مبهرة بلغة شعرية راقية
يقول خالد بن طوبال ...":أتذكر وســا ارتباكي ليوناردو دفنشــي ،ذلك الرســام العجي الذي كان قادرا على أن يرســم
بيده اليمنى ويده اليسـ ـ ــرى باإلتقان ذاتي ،بأي يد تراه رسـ ـ ــم “الجوكندا” ليمنحها الشـ ـ ــهرة والخلود وبأي يد يج أن
أرسمك أنا ”.14
ضعدد التجارب الفنية لش ففخص ففية خالد ب طوبات بطل رواية ةاكرة اجلال ففدو والذي اناب على ره ففم عدد م اللوحا
متثل أغلبها جالفور قالفنطينةو و هذا كان حيرره م عمدة النمصو ااان الرهفم ضعويءفا لهو وضعلا بالرهفم أكثر كا وقع ا حب
حياة اليت متثل له الذاكرة و الوط و وجتلى ةالم ا روايته حنني.
ان هوية اللوحة الفنية ما ه إال انعاا هلوية ص ف ف ف ففاحبهاو ا ا وجد لتاون ضعب،ا عميما ص ف ف ف ففادح ع نفس ا نال ف ف ف ففان
وضرمجة كشف ف ف ف ففاعرهو احنني لوحة جزائرية قالف ف ف ف ففنطينية كخالد متاما الذي رمسها لتنوب عنهو حنني الرايا و ا،بيب ا غربة الوط و
لوحة حزينة كحزن وطنها كا ضولى بااهود هنوا اانةو لوحة عريمة عتيمة مثل صاحبها متاماو لوحة متثل ا،بيبة اليت حاورها
خالد طويالو يتفمدها و يالذت عنها و ع أحوات جالوره كث،ا
حنني ه جرعفة اكفاض ف ف ف ف ف ف ف ا،زي و حنني ا،مولفة الثمفاايفة و مانوز التوجفه و االيفدولوجيفاو حنني ا،فب و ااملو حنني اامفل
بااله ففتمالتو حنني العش ففا اابدي للوط و حنني ضره ففبا الذاكرةو حنني اليت رمست نفال ففهاو حنني ره ففالة حاملة جملموعة م
ا حاال و االنفعاال و اليت كان حيالها خالدو هذه اللوحة اليت كانت حتمل أكثر م رؤية
و م خالت هذه التحليل ميانا الموت أن الرهففم ضعب ،ع رؤية مثالية ضنفصففل ع العامل الواقع و الن الشففخصففيا اهففتعملت
جمموعة م االاات اليت انءمت ا حيز اللوحة لتنمله م العامل الواقع اليت ضعيشها إ العامل أكثر إلراقا وكذنه ضريد ضرضيب
أااارها و ضرضيب حيا ا كما قامت برتضيب ألف ف ف ف ف ففااهلاو االشف ف ف ف ف ففال ا اللوحة تل" عنه ا الواقعو انه نتيجة كالف ف ف ف ف ففة اجلمالية
للفنانو اليت ضتيح له اهتمالة ألاات واا نفاليته دون اأروا ع اااكاة
اهفتطاع الرهفم أن يرضا أطراف اكزح الذي أحدثه االنشفماح ا رغام ع الوط وع حءف اامومةو عندما هفرب لونه
إ اكنفى و اكهجر وأدخله ا ضركيب ألوا وكان أيء ف ففا أداة للتش ف ففبث الش ف ففخص ف ففيا با،ياة وقهر ه ف ففلطان الش ف ففوح و ا،نني
عندما أصاهبا هرطان الغربة وراح ينهش جالدها؛ امد قاومت باالوان مالاحة البيا ،اليت راحت ضتالع م حوهلاو وأصبحت
مالةها و هوهها و رايمها ا الغربة و متاعب ا،ياة.
 /2الرواية و الرقص على أوتار الموسيقى بالغناء:
ضعد الرواية م أكثر ااجنا اادبية حتاورا مع الفنون ااخرى وضداخال معهاو إة ضال ف ف ففتوعب أكثر م ا وضوظفه ضوظيفا
انيا مجاليا دون أن يفمد كل ا خص ففائص ففه اكميزةو كما ضوص فف" عادة كو ا نص ففا ه ففرديا ينبثا م أااار عميمة ورؤى خاص ففة
ومواق" الالفففية ضتشففال ا ظل رؤية موضففوعية وانية ةا امتدادا لففديدة االختالف الففدها حري الروائ على إظهارها
بالص ففورة اكثلى و التش ففايل الفين اامثل مبا ضنطوي عليه الص ففورة الروائية و التش ففايل الفين م ضمنيا ه ففردية خاص ففةو و آليا
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متنوعة ضعمل على ضش ف ففايلها ضش ف ففايال مجاليا 15و اتغدو بذلم اال ف ففيفال ف ففاف انية ضتناوب ايها جزيئا اانواع اادبية و الفنون
اتزداد إل فراقا أدبيا وضوهجا انياو كما هو ا،ات ا الروايا اكغاربية اكال ففلط عليها الء ففوف للدراه ففةو اليت اه ففتء ففاات بني طيا ا
إضااة لف الرهم و الف التشايل و ا اكوهيمى و الغناف و الرقصو وةلم م خالت جمموعة م ااغاين م خمتل" الطبوع
و ومل يا هذا التوظي" عابرا أو اعتباطياو بل قص ف ففد منح الرواية زيادة إ ضناغمها الال ف ففرديو ضناغما موه ف ففيميا بالدرجة ااو و
ضعد اكوهف ف ففيمى ا حل الروح ضراع الالف ف ففامع
با ضف ف ففااة إ جمموع اابعاد وا حيافا اليت خلفها وجود العنصف ف ففر اكوهف ف ففيم ايهاو و حل
وجتعله يطوف ا أركان اجلماتو وقد نشذ كف حل مصاحب للغناف والرقص ضعتمد على عنصر الصو كتعب ،اين
م بني أكثر اجملاال اليت ضتعلا هبا الرواية تعلقا واضحا الموسيقى ،فهي تتجاوز الجمل اللحنية التي تحول السرد
إلى أغان ،بل تعد واحدة من المحفزات اإلبداعية الشهيرة التي يعتمدها ال ُكتاب عبر العالم في حاالت الكتابة ،وتعدى
هذا الشـ ــغف لدى بعؤ المؤلفين إلى حالة من الذوبان ،مثل النحو الذي اتخذه البروفيسـ ــور الراحل ادوارد سـ ــعيد في

أعمالي النقدية ،حيث استثمر في درايتي الواسعة بالموسيقى والعزف على البيانو ،ونقل هذا الشغف إلى المجال األدبي
من خالل اس ــتخدام مص ــطلحات للفن الموس ــيقي الروحية .على أن وجودهما مرهون بحوامل حس ــية تمثلها األص ــوات
واأللحان في الموسـ ـ ـ ــيقى ،كما تمثلها الكلمات المنطوق بها والحروف المكتوبة في األدب .تعطي الفنون الموسـ ـ ـ ــيقية
دافع قوي للرواية وحافز لبلوغ الكمال واإلتقان” 16
ا رواية "رماد الش ف ف ف ففرح"؛ ُرضبت ااحداث واا مماما اكوه ف ف ف ففيمى العربية و اجلزائرية ياص ف ف ف ففة و وكذ ا "نوبة" ضعزف و

ليالت أحداثا ضدور وما إن يشد ااعرا انتباهنا ويءعنا ا هياح معزواته اليت ضروي قصة جيل جديد الهث وراف هويته على
هذا النحوو ءف ف ف ففع ضوزيع ااحداث و ضن،يمها إ التوزيعا اكوهف ف ف ففيمية اأاصف ف ف ففة باكماما ؛ اال ناون ايها جمرد قارئني بل
نالففتمع ايها لنوبة أندلالففية كاملةو ان حااية الفمدان اكتواصففلو والدَّو على التاري باهففتمرارو وضففياع آثار الوجود باجلزائرو
ال حتاى امط بل ضعزف أيء ف ف ف ف ففا على إيماعا ما بم م اكماما ااندلال ف ف ف ف ففية اكهربة .ا قوارب اأوف و اكو و اتحاوت
اكوهيمى أن ضتحدى ا،ياة وضتشبث بزم ا،ياة .وياون ا اهرتجاعها وعزاها بعض االهرتجاع كا امد
واهف ففيين ااعرا ا روايته مجع بني صف ففور عزف الالف ففيمفونية ا دار أوبرا بروكلني وكيفية أدائها م قبل جاز وصف ففديمته
مت،ا رامة أعء ففاف ارقتهما اكوه ففيمية وبني ص ففور الش ففال ففة األفية اكص ففاحبة هلذه الال ففيمفونية بتمدميها ص ففورا م التاري اكاضف ف
ضاون مبثابة ضرمجة أو لف ف ففرح هلذه الالف ف ففيمفونية حيث جتلت هذه التمنية باثرة ا الفصف ف ففل ااخ ،م الرواية اكعنون ب (أصف ف ففداف
الزم اكالتعاد) بداية م بريلود االاتتاح مرورا ركا ااربعة اليت ضليه إ اكمطع االختتام و يموت الراوي...":
ارضفع أنني الامان هادئا ومتموجا .متايلت ميرتا قليال برأهففهاو مييناو مث يالففاراو أغمءففت عينيها وضركت أصففابعها ضنالففاب
داخل نعومة المصففبة اليت كانت ضنزلا بالففالهففة على خيو الامان … ا األفيةو ارضالففمت على الشففالففة ا اللح،ة نفالففها
ضداما ر هودهففون ا صففور متالحمة باابيض وااهففود .أحصففنة ضركض مذعورة م هدير الالففف ا،راية اليت حتتل ا،وافو
ووجوه ال خيففار هلففا إال ا،ريففة اليت ال حففدود هلففا … مل يا النغم مرضباففا وال متلعثمففاو ولانففه كففان مجيال كجرح خيبففة حففب
كب17"...،
ضعد اكوه ففيمى لغة التواص ففل بني الش ففعوبو حيث ضص ففل إ كل متذوح للف مهما اختلفت جنال ففيته أو ثمااته أو لغتهو
كما أ ا م الفنون اجلميلة اليت عراتها ل ف ف ففعوب العامل منذ المدمي ااانت مرآة عاكال ف ف ففة للبيئة اليت حتتء ف ف ففنهاو ضعاس طابعها
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الثماا وا،ء ف ففاري والفينو اضاذ ا مراحل طويلة م نش ف ففذ ا وضطورها قبل أن ضاتمل ا حلتها وأل ف ففالها الراهنة ام أمسى
مها اكوهف ف ف ف ف ف ففيمى أن ضعرب ع اجملتمع ا ضعاقب الفرتا التار ية و ضصف ف ف ف ف ف ففويرا جملتمعا أخرىو وضبادت التذث ،معها ايما يوااا
أهلوهباو وحءار ا الفنيةو وقد أصبح هذا أانا على نطاح واهع بفءل الرواية ا،ديثةو وضنمل الفنانني عرب بالد العامل18.
ضعترب اكوهيمى م الفنون اليت كالر كل ا،دودو حيث ضشالت بصورة جلية ا العديد م ااعمات ا بداعيةو الشعرية
والمصصية واكالرحي ة والروائية م خالت أدوا ا وآال ا وآليا او بتنويعا ا أهاليب الصياغة الالرديةو وال غرابة ا هذا اامرو
ان الرواية قائمة على الاال و" العالقة بني اكوهيمى والاال عالقة وطيدة "19
ويرى الروائ والناقد الفرنال (ميشات بوضور) أن العالقة بني الرواية واكوهيمى عالقة جدليةو حيث يموت" :أن اكوهيمى والرواية
انان يوض ف ف ف ف ف ففح احداا ااخرو والبد حني نمد واحد منهماو االه ف ف ف ف ف ففتعانة بذلفا ختص الثاين"20و وا الوقت نفال ف ف ف ف ف ففه يطالب
اكوهف ف ف ف ف ففيميني بمرافة الروايا و ويطالب الروائيني باكعراة اكوهف ف ف ف ف ففيميةو حيث يموت" :إن على اكوهف ف ف ف ف ففيميني أن يابوا على مطالعة
الروايا و كما در بالروائيني أن ياونوا مطلعني على بعض اكفاهيم اكوهيميةو وقد لعر بتلم ا،اجة كبار الفنانني21".
كما يذهب الناقد االجليزي (أ .مندوال) إ أن للموه ف ف ففيمى دورا بارزا ا الرواية ا،ديثة ()34و كا بني اكوه ف ف ففيمى واادب م
ضشففابهو اهما ينتمي ان إ الفنون الزمانيةو خالاا للرهففم والنحت والعمارة اليت ضعد م الفنون اكاانيةو االرواية حالففب رأيه مثل
الاليمفونية أو اكالرحية هلا بداية ومنتص" و اية22
ضفاعلت الرواية مع اكوهف ففيمى ا رواية ةاكرة اجلالف ففد احال مالف ففتغامن و ومع،م اكماطع اكوهف ففيمية اكوظفة ضنتم ا اكوهف ففيمى
اجلزائريةو و خاصففة اكوهففيمى ااندلالففية اليت ضواامت مع اكدينة اكوظفة و ه قالففنطنيو و هذا يعاس اأصففوصففية اليت يمدمها
اكاان للموهيمىو و ه ما ضعرف باكالوف أو اكولحا المالنطينيةو مثل اكمطع اكوايل
"ياديين ما أحال عرهو.....يا ديين ما أحاليل عرهو.....بالعوادة
اهلل ال يمطعلو عادة
واُناف عليه ....مخالة و اأميس عليه"23
وظفت أحال مالف ف ف ف ف ف ففتغامن هذا اكمطع ا الروايةو و ه جزف م أغنية للفرقاينو للرتحيب بالعريسو و يمد هذا م خالت
الراوي خالد و هو يصفف" عر حياةو ا هذا اكشففهد الذي ضرضفع ايه اآلال اكوهففيمية و ضرضفع غناف اجلوقةو اف هذا اكمطع
ياون آللة العود اء ففل كب ،ا إض فففاف الفرحةو و قد وض فففت الروائية هذه اكماطع اكوه ففيمية أدمت الال ففردو اف هذا اكمطع
الذي يص" عر حياة ال ياتمل إال باكوهيمى اليت ضعرب على الفرح
كل بيت م هذه اابيا ميثل ممطعا متفردا م أغنية كاملة يؤديها الفرقاين ا بعض أعرا منطمة قال ف ف ففنطينةو ضص ف ف فف"
هذه اكوهف ففيمى مشف ففاهد أزوجة بموة ضرميزية لبعض ااحداث التار يةو بالغة لف ففعبيةو و لف ففاعرية اليت ضث ،إحالف ففاهف ففا اكتلم و
اذغنية الفرقاين جعلت خالد يعيش ا حالة ضوحد مع الذاكرةو اليت جتعل حياة و ا آلخر مش ف ف ف ف ف ففاهدها مع خالد رمزا للوط و
المالنطينة و التاري و و هذا ما يفالر قوت خالد ثوبم اكطرز ييو الذهب و و اكرلوش بالصاوك الذهبية معلمة لعرا كتبتها
قالنطينة جيال بعد جيلو إ ا ،،ة امتزاا بني اكوهيمى و احافا ا الذاكرة و التاري و الوط و الالياهة
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وأا ال ل ف ف ف ف ففم ايه أن الااضبة قد وض ف ف ف ف ففعت خطة ه ف ف ف ف فف،و منهجية و حمامةو م خالت ممدار الت ل" بني اكماطع الال ف ف ف ف ففردية و
اكوه ففيمى و الغنافو ارغم كثر اكماطع اكوه ففيمية و ااغاين عددا و اختالااو م المدمي و ا،ديث و العريب و ااجناو كانت
ضبدو ا الناليج الروائ مرضبة بال أرحييةو كما برز قوة التفاعل النص الذي مارهته ضلم النصوي م خالت درجة التاثي"
العايل و اكءغو للمعاينو و هذا يربز مدى التعايش بني ا الرواية و ا اكوهيمى.
يعترب ا الغناف م أكثر الفنون ارضباطا مع ا اكوهيم أو هو نتيجة حتمية له و و ضوظي" هذا النوع م الفنون ياون بطارقة
متناغمة مع باق الفنون و وحاملة لدالال إحيائية كث،ة و متنوعةو لا اكلفت لالنتباه أن أحال مالف ف ف ف ف ف ففتغامن وظفته بطريمة
مغرية و حمفواة باالحافا ا روايتها "ااه ففود يليا بم" و البطلة مغنية و ا زم اكو و ا رهاح النفال ف ف و امرأة م مروانة
و قتففل والففدهففا م أجف ل هففذا الف و لا جتعلففه رمزا للحيففاةو الغنففاف اليت ضوظفففه الاففاضبففة كلون م ألوان ا،يففاة و ا،زنو طففاقفة
خراا اكابوضا و و خاصة إةا كان م يؤدي هذا الف امرأة و اهو يذخذ دالال جندرية ضالتدع الوقوف الطويل .
ضشفبعت الرواية م اكو و المهر و ا،زن حىت أصفبح ضعب،هم ع اامل بالغناف و اكوهفيمىو وهذا داللة على الموة
و الص ف ف ف ف ف ففمود و التحدي يموت الراوي ..." :ا مروانة ع حياف ال يبا النا إال غنافاو يذضون ا،ياة وهو يغنونو ص ف ف ف ف ف ففرختهم
ااو بداية ل ف ف ف ف ف ففج يال ف ف ف ف ف ففتمر مدى العمرو اا،زن ا مجوحه يغادر م قيهم ليتحوت ا حناجرهم إ مواويلو لذا هم منذرون
للفاجعة الاربىو يعطيم اكرواين انطباعا بالمباالضه هبمو ا،ياةو ا الواقع هو حيوت اه ااكرب إ غنافو ما ال يغنيه ليس اهو
انه يهني كل ما ال يغنيه 24 "...
إن رواية ااه ففود يليا بم ه ه فف،ة ا،ياة بال عنفوا ا واناال ففارا ا ليس على اكال ففتوى الفرديو بل على اكالف فتوى اجلماع و
امد كانت الرواية معمارا انيا مجع ا،ب وا،ياة و اكوهيمى و الغناف ا كفة واكيزان اكتحدي أمل اكو والفراح والمتل وا رهاب
الفاري والال ففياه ف ف و وأوها العجراة الدكتاضورية النابعة م أقبية اكو حيث هم رجات اام العاطف والال ففياه ف ف و ااان كل
ةلم ا الافة ااخرى للميزان لرتجح كفة ا،ياة وا،ب واامل و الغناف و اكوهيمى والتالام على كل اجلروحو واك ه .
و يعد ا الرقص م أهم الفنون اليت هلا عالقة وطيدة جدا و نتيجة حتمية للفنون الالففابمةو اكوهففيمى و الغناف و و الرقص
ا أبالط ضعريفاضه هو ةلم التناليا اكبدع بني ا،ركة وا يماع و إنه حركة اجلالد وهو ين،م الفءاف ويعط إيماعا للزم ا
وحدة منال ففجمة مع طبيعته التاوينية و ولمد عد الرقص "وه ففيلة م وه ففائل ا بداع إة ضام ايه ضماليد  25الش ففعوب ولغتهم
الفنية وضراثهم اكوه ف ف ف ف ففيم ول ف ف ف ف ففعورهم اجلمع و لذلم كان البعد الروح واجلمايل م أهم أبعاد الرقص26و وهناك أنواع كث،ة
يؤدو ا جمموعة م اال ف ففخاي وم هذه اانواع رقص الباليهو والتانغوو والال ف ففالال ف ففاو
ضؤدى بش ف ففال اردي أو ثنائ أو حل
للرقص حل
والشرق والتعب،ي ا ميائ
جال ففد هذا الف بطلة ةاكرة اجلال ففد حياة ا عره ففها و هذه ا،ركا اليت ص ففاحبها رقص جمموعة م ا،ء ففورو اه ففتثارة
ةاكرة خالد و جعلته يالف ف ف ف ففتحءف ف ف ف ففر حمود ولت و مراحل ضوالتها اجلزائر ا زم الثورة و و ما ضالها م ا يارا هف ف ف ف ففياهف ف ف ف ففية و
اجتماعية و دينيةو رهففاال مشفففرة اهففتوحاها خالد م خالت حركا حياة اليت متثل الوط و ا،بيبة و ه ضتحرك و ضرقص
على أنغا صففمة مشفبوهة و هذا الزواا الذي كان كصفاحل لفخصفية و هفياهفية ا ار ايها احال حياة و و اليت كانت هفبب
از ه ف ففياه ف ففية و لال ف ففنوا م اانةو نعم حياة ضرقص و الوط يرتاقص معها على أنغا اكوه ف ففيمة ااندلال ف ففيةو و على ص ف ففو
الفرقاين.
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أما بطلة رواية ااه ف ف ففود يليا بم اكغنية اهلاربة م أقبية اكو و م ه ف ف ففي" االرهابني امد رقص ف ف ففت على أغنيتها ا مص ف ف ففرح
كب،و و بثوب مجيل ن لياون هذا انتص ففارا هلا و انتماما م رجل احبها بذنانية و م وط حبس كربيافهاو ا مال ففرح يء ففم
آالف اكالتمعنيو امتزجت اكوهيمى مع الغناف و ا،ركا الراقصةو لتتمرد اانثىو أنثى مروانة على كل مغتصب.
 /3فن الطبخ و رائحة السرد:
وبطرح ٍ
ٍ
ا الطب هو ٍ
خمتلفة هبدف مجايلو وقد اختل" مفهو الطب ا
عملية دمج ااطعمة و البهارا و بطريمة هف ف ف ف ف ف ففحريةو
العص ففر ا،ديث ع العص ففور المدمية الم يعد الطب وه ففيلة ل ففباع حاجياضنا الغريزية امطو بل أص ففبح يهتم بالتفنحل ا التعامل
مع هذه اكاونا و وضمدمي ااطباح اكختلفة باكالا أيزةو ضعرب ع التاري و ا،ءارة و االنتالاب
والطه إبداع م نوع خايو يتجلى ايه اختالف الثمااا و وضعمل ايه كل ا،وا و ا كباق الفنون ااخرىو يتطور مع
حتء ف ف ف ففر الش ف ف ف ففعوبو حمرضف ف ف ف فا على اجلماتو وا الاتابة ا بداعيةو اه ف ف ف ففتخد ا الطب بال معانيهو ليثري الاتابة وميدها بروح
خمتلفةو روح نابعة م مجات امتزاا االوان والروائح.
الاتابة الروائية اهف ف ففتفاد م اكطب و كعامل أيز و مرضبط بباق الفنونو اتلجذ الرواية إ بطل يتفن ا هذه الف و
أو رصف ففد أحداث داخل عامل هذا الف اكميزو هذه ا،الة اأاي لتحوله إيل رصف ففد كتعة التجربة ضعب، ،الة البطل النفالف ففية ا
هذا العملو وهفيلة ااربة الوحدة والفمد وبديال للحبو وكانو أيءفاو حمرضفا للدراهفة والبحثو قدمت الروائية ااحتة مرلفيد ا
روايتها "ا،ا ا الرحيل"و ل ف ففخص ف ففية "اه ف ففالن" اليت كانت ضتمتع مبذهال هذا الف و اه معلمة طب و هلا مدره ف ففت لتعليم
الطب و و قد جالت كل أااف العاملو لتتعلم أه ف ف ف ف ف ف فرار هذا الف و و هبدف مزا الثمااا و و اهف ف ف ف ف ف ففتخالي أةواح جتمع اكوط
اكغاريبو أةواح جتمع و متثل مجالية احتاد الوط العريبو لتدمج بني ةاكر ا ا،ال ف ف ف ف ففية وبني وص ف ف ف ف فففا ااكل والبحث ا ضاري
الطعا وانهو ومل ختلو أعمات ااحتة مرليد الروائية م اهتمامها باكطب وداللته وارضباطه بثمااتهاو و هذا ما جتالده الرواية
اإضفاح اهالن مع اِؤاد كان مبين على حتء ،مائدة مغربيةو أطباح ضالتحءر الوط و العائلة و الذاكرةو ليخف" هذا
الف وجع الغربة الالف ف ف ففاك ا الملوبو و يزيح غمامة اهلجرةو كما اهف ف ف ففتخدمت الروائية “لورا ا اكطب مبعناه الالف ف ف ففحري ا
روايتها ا،ا ا الرحيلو االبطلة اليت ضفتمد ا،ب و حب اا و حنا ا اليت امد ا مباراو و حب ااب الذي ناليها ا متعته
الالمتناهية مع زوجته الثانيةو و ا،ب اه مل ضتزوا حىت ه ف ااربعنيو اتصففنع أكال ا اليت ضؤثر ا البشففر وضصففنع اكعجزا و
ليص ف ففبح اكطب مدخال للواقعية الال ف ففحرية وكذلم حاربت بطلة الرواية اه ف ففالن مش ف ففاعر الفمد والوحدة باالحتماف باكاان الذي
اختارضه الروائية اكغربيةو هو اكغرب بال ضناقءاضه.
اه ف ففالن بطلة الرواية اليت ضعرف دهاليزها وطرقها الش ف ففائاةو ضش ف ففارك بثمة ا اأطاب الفين للروايةو اليت مل ضلتز جانبا
واحدا ا الن،ر إ اامور الفنية و بل عرضف ف ف ف ف ف ففت خمتل" الرؤى ا هذا الف و ااانت مسة اجلمالية ه الغالبةو يموت الراوي:
" .. .مل يا ا قبات الاب ،على "علبة التوابل" ما يعما إحال ف ففاه ف ففها باالكتمات بمدر ما كانت ا،رية اليت ضتمتع هبا ا ابتاار
أطباح جديدة بناها ضرتاوح بني "وازايب" اليابانو و"رأ ا،انو " اكغريب وضوابل اهلندو و ضمدميها بالطريمة الفنية اليت ضليا
هباو طلبت مين أن أه ففا عدها ا ضال ففمية ااطباح بطرية ل ففاعرية قائلة :أريد لمائمة ااطباح أن ضبدو كديوان ل ففعر مثل قص ففائد
ضث ،اأيات وضفتح الشهية قبل أن حيءر الطبا كلوحة انية 27 "...
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إن ضداخل الفنون مع الرواية العربية اكغاربيةو أوجد لنفالف ف ف ففها لف ف ف ففرعية ا،ءف ف ف ففور على من،ري اادب وباحثيهو بالف ف ف ففبب
التطور التار

و االجتماع التمايز الثماا.

و متيز ا الرواية باهف ف ف ففتوعابه الاب ،على خمتل" اكعارف والفنونو بالف ف ف ففبب مالف ف ف ففاحة ا،رية اكتوارة اليت مينحها الالف ف ف ففردو وضفاعل
عناصر البناف الفين للرواية مع اأصائص الفنية ااخرىو أدى إ ظهور إبداعا عرب على النوعية الثمااية
هوامش البحث:
 /1كلود عبيدو مجالية الص ففورة ا جدلية العالقة بني الف التش ففايل والش ففعرو اكؤه ف فال ففة اجلامعية للنش ففر والتوزيعو لبنانو 1و 2011و ي.10
 /2قاهم حالني صاحلو ا هياوجلية الف التشايل و دار دجلة للنشرو ااردنو

 1و2008و ي65

 /3عل عبد اكعط و اابداع الفين وضذوح الفنون اجلميلةو دار اكعراة اجلامعيةو ا هاندريةو 1و 1975و ي 307.
 / 4حممود أمهزو الف التش ف ف ف ف ف ففايل اكعف ف ففاص ف ف ف ف ف ففر التص ف ف ف ف ف ففوير  1970/1870و دار اكثلف ف ففث للنش ف ف ف ف ف ففر و التوزيعو ب،و و 1981و ي7.
 /5اؤاد مرع و ممدمة ا علم اادبو دار ا،داثة للنشر و التوزيعو لبنانو 1و 1981و ي16.
 /6اكرجع نفالهو ي21.
 /7اكرجع نفالهو ي .10
 / 8أمب،ضو إياوو ه ف ففيمياف اانال ف ففاح البص ف فريةو ضرمجة حممد التهام العماري و حممد أوداداو مراجعة وضمدمي ب كرادو دار ا،وارو الالةقيةو ه ف ففورياو
1و 2008و ي11.
 /9رويدي عدالنو الرواية اجلزائرية وحوار الفنون  3رواية كرمياضوريو هف ف ف ففوناضا الف ف ف ففباح المد لواهف ف ف ففيين ااعراو جملة ا،امة للدراهف ف ف ففا اادبية و
اللغويةو العدد 14و الالداه ااوت 2018و ي 138.
 /10ف حال لشارو الرواية العربية والفنون الالمعية البصريةو د و جملة العربيةو الريا ،ف اكملاة العربية الالعودية و 1431هو ي 108
 /11رواية رماد الشرح وو رواية رماد الشرح و ا1و  1و منشورا اجلمل و ب،و ف لبنان و  2013و ي 68
 /12رواية رماد الشرح و ا 2و  1و منشورا اجلمل و ب،و ف لبنان و 2013و ي 352
 /13حال لشارو الرواية العربية والفنون الالمعية البصريةو اكرجع نفالهو ي 142
 /14احال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو ي 320
 / 15حممد صففابر عبيدو هففوهف البيايتو مجالية ضشففايل الروائ و دراهففة ا اكلحمة الروائيةن مدار الشففرحو دار ا،وار للنشففر و التوزيعو هففورياو ي
110
 /16بابكر جوب ،في التفاعل بين الموسيقى واألدب/مقال ،الشرق األوسا ،عدد ،25ص116
 /17رواية رماد الشرحو ا2و ي 395و 396
 /18بش ،خل"و الفنون لغة الوجدانو دار اهلدىو عني مليلةو اجلزائرو د .و  2009و ي . 70
 / 19حال لشارو الرواية العربية والفنون الالمعية البصريةو اجمللة العربيةو الريا،و د .و د .و ي 70.
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/20ميشيل بوضورو وث ا الرواية اجلديدةو ضرمجة :اريد انطونيو و منشورا عويدا و ب،و و 2و 1982و ي 40.
 /21مرجع هاباو ي 56
 . /22مندوالو الزم والروايةو ضرمجة :بار عبا و دار صادرو ب،و و د .و 1997و ي 267
 /23أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو مصدر هاباو ي 330
 /24أحال مالتغامن و ااهود يليا بمو رواية صادرة ع دار نوالو 1و 2012و ي .28
 /25بشرى البالتاينو ا الريادة والف (قرافة ا لعر لاةت طاقة )و  1و دار جمدالوي للنشر والتوزيع و عمان و  1و  2010و ي 122
 /26ااض غامنو ضداخل الفنون ا اأطاب النالوي لعر بشرى البالتاين منوةجاو 1و دار اءافا للنشر والتوزيعو عمان ف ف ف ف ف االردنو 2015و
ي 354
 /27ااحتة مرليدو ا،ا ا الرحيلو اكركز الثماا العريبو الدار البيءافو ب،و و  2013الصفحة .128
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2018  ديسمبر12
.البعد الفلسفي لماهية الجمال لدى جان ماري جويو
Philosophical Dimension of Aesthetic Essence
– According to Jean-Marie Guillot –
)اجلزائر-" طاطة ب قرماز (جامعة الشل:دكتورة
:ملخص
 بعدا الالف ف فففيا متنوعا وJean-Marie Guillot ور الفيلالف ف ففوف والشف ف ففاعر الفرنال ف ف ف،يذخذ مفهو اجلمات م من
ياة والواقع وليس باللعب احالففب كما ضصففور مفهومه اكدرهففة االجليزية التطورية و إن اجلمات،اجوهر اجلمات لديه مرضبط با
ضتعدد
ياة والواقع وااخالح واالرادة وهو لعب خيايل و حل، يرضبط باGuillotور،م من
حيما اكتعة واالنتشاف واكنفعة والغاية و حل

يتم ايه اه ف ف ف ففتنطاح الطبيعة
ألوان اجلمات لديه حل
 الش ف ف ف ففعر واكوه ف ف ف ففيمى والرياض ف ف ف ففيا و هناك اجلمات الطبيع الذي حل: بتعدد مواهبه
يتحد ايه اامل باللذة ويغدو االحالف ف ف ففا باجلمات
الفين و وهو مجات مشف ف ف ففرتك حل
وكشف ف ف فف" مالف ف ف ففتجدا ا اجلمالية و وهناك اجلمات حل

ركا وهناك،مش ففرتكا و كما و حلهف فع جويو م دائرة اجلمات و اهناك مجات ا حال ففاه ففا وهناك مجات ااصف فوا وهناك مجات ا
. اهر يرضبط بإنفاح اائض الطاقة و واالقتصاد ا اجلملة العصبية،مجات اكلفوظا و وكل مجات م ضلم اك
. علم اجلماتو الالفة اجلماتو الطبيعةو الغريزةو اللذةو إنفاح الموةو اقتصاد الموة:الكلمات المفتاحية
Summary:
The concept of beauty, from the French philosopher and poet Jean-Marie
Guillot perspective, takes the shape of a diverse philosophical dimension. The
essence of beauty – in his view – is linked to life and reality, not just to play,
as it is conceived in the evolutionary English school. The beauty of Joey's
perspective is related to life, reality, morals and will, and it is a fictional
game/play that brings pleasure, elation, benefit and skopos/purpose. Joey's
perspective has fingers in many pies, it includes many colors of beauty with a
different talents such as : poetry, music and mathematics; there is the natural
beauty in which the questioning of nature and revealing its aesthetic
developments, and there is artistic beauty which is considered as a common
beauty in which the pain combines with pleasure and a sense of beauty becomes
common, Guillot has also expanded beauty circle to reach the beauty of
sensations, the beauty of the sounds, the beauty of the movements and there are
beauty utterances, for every/each beauty – of those aspects – there is a part
which is associated with spending surplus energy, and the nervous system mass
economy.
Key words: Aesthetics, Aesthetic philosophy, Nature, Instinct, Pleasure, power
Spending, power saving.
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توطئة عن حياة الفيلسوف ،الشاعر:
ممدمة كتاب مال ف ف ففائل الال ف ف فففة الف حل اكعاص ف ف ففرة  " :ليس الش ف ف ففعر ضلم اجلعجعا الباردة و اما كان
عراا الش ف ف ففعر ا حل
قات م حل
لءخامة صو اأطيب الالخي" أن ضوهم أن ورافها اارا ولعورا و وإمنا الشعر كال لني يش" كالبلور ع الشعور الرقيا و
ا،ا هو الذي يال ففتخرا ا لعاطفة م الفارة والص ففورة م العاطفة كما ضال ففتخرا ا،ياة م البذرة
والفار العميا و وأن الش ففعر حل
اأص ف ف ففبةو وليس الش ف ف ففعر هذه ااالعيب اللف،ية والمواا وااص ف ف ف فوا اجلوااف"1و نااح ع مبدأ العاطفة أوال مث الفارة و وع
ضعج با،ماهف ف ف ف ففة العجيبة والنءف ف ف ف ففج اكبار و الذي أدهش عمل
اجلمات ايما يعرتينا م متعة ولذة واائدة وإرادة و كانت طفولته حل

بتمد الال بل بموة
الفيلالوف اوييهو زوا أمه و وقد بلذ م النءج ما بلذ وهو لاب و ال لش هوى أن النءج ال يما
حل
العبمرية.2
إنه الش ففاعر والفيلال ففوف الفرنالف ف  Jean-Marie Guillotو ولدعا  1854بباريس و ارنال ففا و نش ففر ا ه ففنة
 1880ديوانا ل ف ففعريا بعنوان  :أل ف ففعار ايلال ف ففوف و وا عا  1885نش ف ففر كتاب مال ف ففائل الال ف فففة الف حل اكعاص ف ففرة وايه نااح
 Guillotع اارة عد ربط الف حل باللعب وه ن،رية الالفية كانيتة لاليرية هبنالرية .
ويعد كتاب مالف ف فائل
ضوا  Guillotه ف ففنة  1888مبر ،عء ف ففات اخرت حياضه وهو ا الثالثة والثالثني م عمره و حل

الالفة الف حل اكعاصرة اجلزف ااوت م رهالته الاب،ة اليت ضوجتها ااكادميية الفرنالية للعلو ااخالقية والالياهية و عنوان الرهالة
 :ااخالح النفعية منذ ابيمورو حىت اكدره ففة االجليزية اكعاص ففرة كتبها وعمره ضال ففعة عش ففر ه ففنة و وقد ظهر الباق منها عا
 1879بعنوان " :ااخالح االجليزية اكعاص ففرة" و ضرمجت كل كتب جويو الفلال فففية إ االجليزية وااكانية وااله ففبانية والبولونية
متعددة و و مبيوال متنوعة بني حبحله للرياضففيا والشففعر والفلالفففة واكوهففيمى و وكان لديه موهبة التذلي"
و متيحلز جويو مبواهب حل
ا،س عُ،مت
ا،س ورقته و اإةا عُ،م حل
اكوه ف فيم و متازجت هذه اكواهب لتنصف ففهر ا ةا منشف ففئة مبدعة واحدة أوضيت رهااة حل
اكواهب وضناهلت.3

ضُرجم الاتاب :مالففائل الالفففة الف اكعاصففرة إ اللغة العربية م قبل اكرتجم هففام الدرويب و ويبدو أنه متذثر بذااار
جان ماري جويو الفلال ف ف فففية ا اه ف ف ففتيعابه لفارة للجمات و يموت ه ف ف ففام الدرويب ا ممدمة الاتاب ..." :وا،ميمة أن اجلمات
يرضد إ الش ف ف ففعور با،ياة اال ميا أن يال ف ف ففتبعد كل ما هو ض ف ف ففروري للحياة و إن أوت م،هر م م،اهر الش ف ف ففعور اجلمايل ارواف
ينم اجلمات ع أمور
ا،اجة واهف ففتعادة ا،ياة ضواز ا واهف ففتئناف االنالف ففجا الداخل و اعلى هذا يمو مجات االحالف ففاهف ففا "4و حل

ملحة م حاجا ا،ياةو يرضبط مجات االحال ف ففاه ف ففا با،ياة ومال ف ففتلزما ا
ضدرك با،وا اتث ،الش ف ففعور باكتعة وضص ف ففبح حاجة حل
الطبيعية واالجتماعية .
الفن وجوهر ماهيتي لدى: Guillot
مبدأ ّ
يرى جويو أن الف حل اج تماع ا جوهره وروحهو " اليس الفنان ا،ميم ةلم الذي يتذمل بل ةلم الذي حيب مث يعرب
الفين ...وإمنا ب على الف حل أن يشف ف ف ف ف ف ففعرنا بتعاون النفو وضواصف ف ف ف ف ف ففل
ا،ب ه مبدأ الشف ف ف ف ف ف ففعور حل
ع حبه لآلخري و إن عاطفة حل
الءف ففمائرو وهبذا التعاط" اجلالف ففم الروح الذي يدمج ا،ياة الفردية ا ا،ياة االجتماعية و الف حل كااخالح غايته ااخ،ة أن
حىت لتؤنالف ف ففه على قدر االماان و ب أن اي
يالف ف ففمو الفرد على ةاضه  ..انح ال نرى اكن،ر مجيال إال اننا نتصف ف ففوره حيحلا و حل

الطبيعة و وإال مل ضمل لنا الطبيعة ل ف ف ففيئا و اال انفعات مجايل و جوهره االجتماع  5"...و أي أن نن،ر إ الطبيعة برؤى خمتلفة
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اكتجدد األوبو
متجددة جلماهلا ,إننا ا كل مرة نن،ر إ الطبيعة ينبغ لنا أن منيحلز عناصر اجلمات ايها لنح حل مجاهلا حل
جديدة حل
إن الف حل م من،ور جويو ال يعرب ع ال،واهر اكعربة احالبو بل ميثحلل وقبل كل ل زمخا م اادوا االحيائية .
وقد يُمص ففد هبا وه ففائل إيص ففالية مدمدمة لباط الفنان بعد أن يدمد هو بواط الطبيعة و لذلم يرى جويو أن عالقة

محيمية ضنشففذ بني الفنان وانحله ضتجاةهبما العاطفة والصففدح و " إن ما يموله الف حل يالففتمد قيمته أا ال يموله و أا يوحى به و الف
الع،يم هو الذي يدرك روح اال ففياف  ...الفنان يال ففمع الطبيعة اال ففا بل قل إن الطبيعة ه اليت ضال ففمع نفال ففها ايه و إن الف حل

يعرب عما ضدمد به الطبيعة و ايموت هلا صف ف ف ف ف ف ففارخا هذا ما أرد أن ضموليه و الفنان الع،يم هو الذي حيب حني يتذمل مث ينمل

أود أن أكون اثنني "6و يربط جويو الف حل مبحاكاة الطبيعة و م حيث يال ف ف ففتنطمها طواعية ايتالم
لآلخري  :حني أرى اجلمات حل

بلالففا ا ليعرب ويصفف" مجاهلا العُمم و االطبيعة ال ضنطا بل ضوم وال جتيبنا حوارا بل جتيب اعتبارا و اه ال يتربز ما ايها م
مجات إالحل بن،رة انانو لذلم يرى جويو أن الطبيعة ضربز مجاهلا بنفال ف ف ف ف ففها و والفنا هو م يال ف ف ف ف ففتنطمها و "  ...ان اال ف ف ف ف ففياف ا
الطبيعة واال ف ف ففياف اليت حتاك الطبيعة ال ضؤثر اينا لانها ه ف ف ففتاون كذلم إةا ما أدركت م قبل الفنان كون الفنان قادر على
إضف فففاف قيمة نابعة م روحه عليه ةلم م خالت حتديده جلانب اجلمات ايه وم مث رده إ حد م حدوهف ففه و ااجلمات
ا،ميم إةن هو م نتاا خيالناو اإةا رأينا مثال مواضيع مجيلة ا الطبيعة اذنه ال يعين أ ا مجيلة بذا ا بل أن خيالنا هو
الذي أض فففى عليها اجلمات " 7و إن عملية إعادة ضش ففايل الطبيعة بتص ففور هنده ف للفنان ضبعا لذوقه و ن،رضه وعاطفته يء ففف

عليها مجاال مال ف ف ففتجدا و ان الطبيعة ه أمامنا كل يو و والفنان هو الذي حياك مجاهلا و حلدد م اكتش ف ف ففااه و اا نال ف ف ففان ال
جتدد م ن،رضنا جلمات الطبيعة
ياتش" الطبيعة مادامت ه موجودة و وإمنا الفنان هو م يءي" إليها قيما اكتشااية جديدة حل
و يموت كروضش ففه" :الطبيعة بليدة إةا قيال ففت بالف حل وأ ا خره ففاف ما مل ينطمها االنال ففان "8و ختتل" ن،را الفنانني للجمات
باختالف أحاهففيالففهم الداخلية و حدوهففهم التجاربية و لذلم يذيت ضصففويرهم للطبيعة متفاوضا ا التذث ،والتوض،و جعل كروضشففه
حماكاة الطبيعة عملية روحية9و والفنان وحده هو م يءف صبغة مثالية وروحية عليها .
ماهية الجمال من منظور: Guillot
يعرف
منحت ا،ياة اليت عال ف ففها الفيلال ف ففوف  Guillotاطنة اه ف ففتمراف مائزة و أص ف ففوص ف ففية اجلمات م زوايا متباينة و حل
جويو اجلمات بموله  .. " :بذنه إدراك أو اعل ينعش ا،ياة ا صف ف ف ف ف ف ففورها الثالث و العاطفة والعمل واالرادة وما لذة اجلمات إال
حىت لتشف ففتد خفما الملب و ويالف ففرع جريان
الفين هو الذي ميلم علينا كياننا كله و حل
الشف ففعور هبذا االنتعاش العا و ااالنفعات حل

الد اإةا ا،ياة ضزداد قوة وضشففتد  10"...و يرضبط اجلمات لدى جويو بالعاطفة أوال مث بالعمل ثانيا مث با رادة ثالثا و ااجلمات
لدى جويو ال يدرك بااحاهفيس والعواط" احالفب بل للعمل نصفيب ا ضاشفي" اجلمات للتصفور واالهفتنبا واكعاينة و كما
حظ ا ضشف ف ففايل اجلمات و اا رادة قوامها الرغبة واالص ف ف فرار وا ،اح على حتميا الش ف ف ف ف بتطلع ورغبة ولف ف ففغ" و اإن
لسرادة حل
االص ف ف فرار وكثرة الطلب يولد اللذة اكتحممة م االلف ف ففتي اح واكعاناة لل،فر باجلمات و إةا ضتحد العاطفة مع العمل واالرادة لرهف ف ففم
حدود اجلمات وبالتايل حتميا اكتعة .
يمرتن مفهو اللذة باجلمات ضبعا لرؤية جويو الفلال ف ف ف ف ف فففية اجلمالية ايموت  :االلذة ه ا كليل االل ف ف ف ف ف ففعاع للجمات11و
ضغتدي اللذة إقونة اجلمات و وه إحالف ف ف ف ففا ينتاب االنالف ف ف ف ففان حني يشف ف ف ف ففعر باكتعة ويتح حلال ف ف ف ف فس مواط اجلمات و واجلميل لدى
كروضش ف ففيه يتمثل ا " االنال ف ففجا بني اكخيلة والفهم أا يؤدي إ الش ف ففعور بالرض ف ففا مبجرد ا،ام على ص ف ففورة الشف ف ف اكنزه ع

قد كروضش ف ف ففيه
الغر ،واكنزه ع كل ضص ف ف ففورو إةن ااجلميل هو ما يرض ف ف ف اجلميع بدون اارة مال ف ف ففبمة أو ص ف ف ففورة ةهنية "12و حل
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مفهوما للجمات يُنا باكتلم وباه ف ف ففتجابته الفعلية و احني يتلم" اكتلم اجلمات و عليه أن يدرك اارضه ويال ف ف ففتوعب ص ف ف ففورضه
التشع،ية اليت ضنبين على االبانة واالقتناع و اهرتلدنا ببيت لعري لطراة ب العبد حني ضعاطى الشعر ا معلمته منشدا:
ووجي كأن الشمس ألقت رداءه

عليي نقي اللون لم يتخ ّدد13

يلفت الش ف ففاعر انتباه المارا الذي حياوت أن يرى الش ف ففمس بن،رة الش ف ففاعر اليت ضفيض رومانال ف ففية ا هيمنتها وإل ف ففعاعها
التحرر واالطمئنان وا نعايشففها يوميا وه
ونورها الالففاطع ودائها اكاضع وضففوئها اكشف حلفع اكشففرح و االشففمس مصففدر للتفاؤت و حل
متجددةو يشف ف ف ففبه وجه حمبوبته ا صف ف ف فففائه وبريمه
أمامنا طيلة الوقت و إال أن الشف ف ف ففاعر طراة يءف ف ف ففف عليها قيما مجالية جديدة حل

ولبابه ونءارضه بالشمس اكءيئة اكهيمنة بإلراقهاو لذلم يتلم" المارا الفنان هذا البيت الشعري بصورضه الشعرية ع اهم
حيما ممصففدية اجلمات ا قرينة االلففعاع اجلامعة بني مالمح ا،بيبية و داللة الشففمس و أما إةا
ينم عنه انالففجا حل
ممرون ييات و حل
اهتخد الشاعر ا ضوصيفه وجه اابوبة صورة لعرية مبهمة كتشبيه وجهها بش ف ال نعايشه وال ندركه بموله على هبيل اكثل
 :ووجي كأن المريخ  ،اإن المارا يبدي اه ففتغرابا ونفورا م الص ففورة اكش ففبه هبا جلهله هبا و ايغيب االنال ففجا بغياب الفهم و
وبالتايل ال يتذضى اجلمات  ،اكرهون حص ف ف ف ف ف ففوله بتلم المرائ اكتداخلة .و ااجلمات إةا هو مزيج م اأيات والواقع وهو خليط م
ا،س معا .
ا،ميمة والصدح و يالتوجب حءور العمل و حل
وعرف الف حل على
مجع  Guillotبني لذة اجلمات ولذة اللعب ا عنوان واحد14و لتحديد مبدأ الف حل والشعر معاو حل

أنه "النوع اكره" م أنواع اللعب و يرجع ا أصف ف ف ف ف ففله أو ا أوت م،اهره إ غريزة الافاح و كفاح الطبيعة و وكفاح االنالف ف ف ف ف ففان
...افإةا كفان الف حل ُحيفدث لنفا لفذة ومتعفة و ا نفه انففاح للزائفد م قوانفا اكفدخرة"15و مع أن جفان مفاري جويو ينف أن ضرضبط
اارة اجلمات باللعب م من،ور كنت و ول ف ففل ،وه ف ففبنال ف ففر و ول ف ففوبنهاور أو اكدره ف ففة التطورية  " :وا ارنال ف ففا نرى ضالميذ كنت
وضالميذ ه ف ففبنال ف ففر يتفمون على أن لذة اجلمات ولذة اللعب ص ف ففنوان "16و احاوت جويو إثبا جدية الف حل وعالقته بالواقع
واكنفعففة واأ ،امففات" :لففذلففم كففانففت الن،ريففة اليت ضرد اجلمففات إ لففذة اللعففب خففاطئففة و اففالف جف حلفد إ أبعففد حففدود اجلف حلفدو إن
الشاعر ال يلهو و كما ضفعل آهلة االوكب و بل يعيش على اار ،ايحب ويرغب ويشته  17"...و يعيش الفنان بشعور ها

ا،ب و حيث ياون هذا الش ف ففعور اكره" مال ف ففوغا إنال ف ففانيا و وجدانيا قويا لسحال ف ففا بالف حل وقوهر ماهيته و االش ف ففاعر
وهو حل
إنالان يتمتع مبعطيا ا،ياة وحاجيتها يتفاعل معها .
التغلبو ايموت " :أال نرى ا كل االعاب ضمريبا أن أع،م متعة
يرى جويو بذن اارة اجلمات ضمرتن بفارة االنتص ف ف ف ف ف ف ففار و حل

نشعر هبا ه التغلحلب على اأصم ؟ وحب التغلحلب لر م لرو البماف بالميا إ كل نوع ح و "..و يمرن جويو اللعب
باللذة وبالواقع ويرى ا االنتص ف ف ف ف ف ف ففار والتغلحلب على اأصف ف ف ف ف ف ففم متعة و ويرجع مالك اامر ايه إ عامل اائض الموة اليت ننفمها
ايموت " :والف حل هف ف ف ففيتو إنفاح الفائض م الموة اليت ال نالف ف ف ففتعملهاو وبذلم ميء ف ف ف ف الف حل يءف ف ف ففاع" حياضنا مثب وثالث  :إة
يءف ف ففي" إ ا،ياة الواقعية حياة خيالية ضنفا الفائض م عواطفنا اكءف ف ففطرمة و وضعو ،ع وظائفنا العاطلة و حىت ليما أن

نمدر أن الف و هذا الرتف اأيايل هف ففيصف ففبح ضف ففرورة الزمة جلميع النا كاأبز اليوم ه ف فواف بال ف فواف"18و االف حل إةا م وجهة
ن،ر جويو مزيج م الواقع واأياتو إنفاح للموة الزائدة ايناو هو لعب خيايل يالففتحيل إ واقع ويصفف ،جزفا م حياضنا اليومية
و وإن أل ف ف ف ففار جويو إ اأبز اليوم ومجعه بالف حل و اهذا ان الف حل يتماهى ا حاجتنا اليومية اليت ال مياننا االهف ف ف ف فتغناف عنها و
احاجتنا إ الف حل ال ضمل ع حاجتنا للخبز وكالاا مامل للحياة والواقع وا،اجة .
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لت،ل ا ااةهان أعذب م
ضشال متعة ويفاضلها ع اللذة قائال " :وإن اارة الشهوة
يرى  Guillotبذن الشهوة حل
حل

حد ما 19 "...و
،،ة اللذة و وهذا هو مصدر اكتع الاربى اليت ينعم هبا الشاعر اهو يصبو إ أن حييا حياة مجيع النا إ حل
ا،س اكش ف ف ففرتك بني النا " وإن العش ف ف ففيمني اللذي
ينبين اجلمات على ما ضال ف ف ففوقه االنفعاال وعلى اللح،ا الش ف ف ففعورية ةا
حل
يمرافن معا قصف ف ففيدة غزلية و و يعيشف ف ففان ما يمرفان كما يفع ل أبطات دانيت و ضاون متعتهما بالمصف ف ففيدة ا أوا قو ا و حىت م
يوحد ااحاهيس و علها منصهرة متوالجة مشرتكة ا مشاعر التذثر و ا االحالا باكتعة .
الناحية الفنحلية"20و إن الف حل إةا حل

جمال االحساسات:
حد اأيات و بل يربط اجلمات بالواقع و عله ل ف ففرطا ا حص ف ففوله مبا اال ف ففه م
يرى  Guillotأن اجلمات ال يم" عند حل
التغذي والتناهل على اختالف وظائفها ميا أن ضصطبذ بلون
التحرك و حل
متعة الن،ر والالماع واللمس و كما يوم بذن التنفس و حل
اجلماتو اهناك " ...أعما وأعذب م لذة اكرف حني ينتمل م هواف ااهف ف ف ف ف ف ففد إ هواف طليا ونم و كهواف اجلبات العالية اإن
واس الد يصفففو ويروح مبالمالففة اهلواف و ونشففعر قهاز الدوران كله يالففتعيد النشففا والموة اتلم متعة
ضنفس ضنفالففا عميما و حل
جردها م قيمتها اجلمالية  21"...و يتصف ففل مفهو جوهر اجلمات م من،ور جويو
ضااد ضاون ااضنة هف ففاحرة و ويالف ففتحيل أن حل
يغ ،منط حياضه البيئية و ااالنتمات إ ضعاط العيش بالري" واهتنشاح هواف أعايل
باكتعة اليت نالتشعرها متصلة بلذة اكرف حني حل
الد ا العروح وهو يصفو ويهدأ ويروح مبالمالتنا للهواف النم حل يؤدي بنا هذا الشعور
اجلبات والتنفس بعماو واالحالا قريان حل
إ انتعاش جهاز الدورانو واهتعادة ا لنشا والموة و وبالتايل حتميا متعة ااضنة هاحرة و ال ميا جتريدها م قيمتها اجلمالية و
إةا ضنبين الميمة اجلمالية على رطابة ااحاهف ف ف ففيس اليت ضثلج قلب اكرف م حيث حلز كيانه ايطربو لذلم االنتعاش وضالف ف ف ففتمر ا

ضدعم
روحه اكتعة وااله ف ف ففتئنا و نوجز هذه ااحاه ف ف ففيس ا مفهو واحد  :آلة الجمال ونعين باكفهو أن للجمات مال ف ف ففوغا
حل

وجودهو ضام ا مجلة االحال ففاه ففا اليت ضنتاب االنال ففان م أرحيية واه ففتئنا واهتزاز ومتعة و هف فواف ضعلا اامر بتنفس هواف
نم حل و أو بالتغلحلب على خصم ا لعبة ما و أو قرافة لعر يالتفيض رومانالية .
بذن " الشعور باهتمرار ا،ياة أها الف حل وأها اللذةو وأما
التحرر و وياللم حل
حل
يتفهم  Guillotاجلمات م جهيت ا،ركة و حل
التحرك اذنت ضعلم أنه حيلو للمرف م الناحية اجلمالية أن ي،هر حياضه الداخلية إ اأارا و امجرد التنمل و
ما يتعلا بوظيفة حل

ا،ر جلماال انيا قائما بذاضه و والال ففجني
اء ففال ع الرقص وا،ركا اكوقعة و يهي لسنال ففان انفعاال رائعة و بل أن للفء ففاف حل
يشف ففعر بذلم لف ففعورا واضف ففحا قويا"22و ضتولد اكتعة م االحالف ففا با،رمان والتعطحلش للوصف ففوت إ الش ف ف ف و االطلب يزداد
إ،احا للوصففوت إ كنه اكمصففود و وكان عبد الماهر اجلرجاين قد آثار مالففذلة اللذة واامل ومتعة ا،صففوت عليه قائال ... " :م
اكركوز ا الطبعو أن الش ف ف ف ف إةا نيل بعد الطلب له أو االلف ف ففتياح إليهو ومعاناة ا،نني اوه و كان نيله أحلى و وباكيزة و أو و
ااان موقعه م النفس أجل وألط""23و حيث اهف ف ففرتعت هذه اكالف ف ففذلة اهتما أعال البالغة العربية وكانوا هف ف ففباقني إ إبراز

اائد ا اجلمالية م جهة حديثهم ع اكعاناة ا طلبها ومتعة ال،حلفر بالغاية اكتمثلة ا ا،صوت على الداللة اجلوهرية و وبالتايل
اكشفر .
االحالا مبتعة االنتصار والتغلحلب على اكءمر و حل
اهتدت جويو بذبيا لعرية للفشاعر Victor Hugo :وهو يموت :
أواه دعوني ،دعوني أهرب إلى الشاطئ
دعوني أتنسم عبير الموجة البكر
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إن الجزيرة لتضحك ،في البحر البعيد المظلم ،ألنها حرة.24
حياوت  Guillotإبراز عاطفة الش ففاعر اكتشف ف،حلية مال ففتبعدا مرجعيا اكعب الال ففياهف ف وااخالق الذي ضتء ففمنه ااه ففطر

الش ففعرية و ايموت " :وان،ر إ هذا التعب ،ع التفتح اجلال ففم  :إ ا ه ففارة ا،رية و ه ففارة مادية رايعة ا آن واحد و ه ففارة
حتما اجلمات
اهلرب و هففارة الركض ا اهلواف الطلا و والعودة إ ا،ياة البارو حياة ا،موت والرمات 25"...و مع جويو بني حل
حىت ا ص ففورة الش ففهوة هو العنص ففر الذي لعب أكرب دور ا الش ففعر ضارة حمجبا وضارة
بالش ففعور
با،ب ليموت " :أليس حل
حل
ا،ب حل
ه ففاارا و وإين اعتمد أنه كذلم عنص ففر أه ففاه ف ف ا لذضنا باال ففاات اجلميلة واالوان اجلميلة ا النحت والتص ففوير وبااص ف فوا

ا،ب هل منوةا العاطفة اجلمالية "26و للجمات هف ففارضه ولف ففهوضه ضتوثا
اهلادئة أو ااص ف فوا العنيفة ا اكوهف ففيمىو إن عاطفة حل
يتحرر الش ف ففاعر م مش ف ففاعر الميد وااه ف ففر واامل وينطلا وهو
با،ب و والش ف ففعور
حل
حل
با،ب يولحلد اينا االحال ف ففا قوهر اجلمات و حل
يعانا ا،رية و اياون نيلها أحلىو حيث ضنطبع لغته اجته النفال ففية اكلحة و " إن العمل ااديب ليس موض ففوعا بال ففيطا بل هو
ضن،يم معمد بدرجة عالية وةو مسة مرتاكبة مع ضعدد ا اكعاين والعالقا  27"...و وما اللغة الشففعرية إال هندهففة روحية لذا
الشاعر ضدمد عمميته و وما اجلها م مشاعر ضتفاو درجة ا ا،رارة والربودة ضبعا الختالف أحواله .
جمال الحركات:
كل جدي مفيد
ضتالع اارة مفهو اجلمات لدى  Guillotوضذخذ بعدا واقعيا وليس اارتاضيا و لتصل إ قوله بذنه ف فف ":حل
وكل واقع ح حل ميا أن ياون مجيال إةا ضواار ايه الش ففرو "28و يرى جويو اعتمادا على أراف ه ففبنال ففر بذن ا،ركا اكتعاقبة

أماما وخلفا و ضنش ف ف ف ف خطوطا متموجة ا االيماع أو الوزنو والن،ا والرتضيبو اقتصف ف ف ففاد ا الموى29و ينجم ع مشف ف ف ففاهدضنا
،ركا الرقص متعة مجاليةو حني ضاون حركا الرقص انالف ف ف ف ف ف ففيابية و رلف ف ف ف ف ف ففيمة ا ا حركة "...ضوانا بذ ا خالية م كل جهد
عءففل و ارتى ااعءففاف ضتحرك حرة طليمة كذمنا حيركها النالففيم وم مث كانت ا،ركة اكنحنية أرلففا ا،ركا  ...يبدو أن كل
مجات ا ا،ركا ميا أن يرد بوجه العمو إ االقتص ففاد ا الموة "و ليس اجلمات إةا مش ففروطا باأيات و"اليس اأيات ل ففرطا

حد م هذا اجلمات و والغاية ا،ميمية للف ه ا،ياة و ه الواقع و  30"...و يتءففاار
م لففرو اجلمات ا الف حل و بل هو حل
اجلمات م من،ور جويو مع ا،ياة والواقع و اف حتميا الرغبا متعة وا ضذدية الش ف ف لذة وا كشفف" اأف مجاتو وا بلو
الغايا متعة وهلطة عليا لميم اجلمات.
مفاضلة الجمال:
قد يتال ف ففاوى اجلمات ا متعتنا باال ف ففياف اجلميلةو وا إيما طائفة م العواط" ايناو وقد حيتار اكرف ا حتديد اجلمات ا
ليئني متالاويني وا االحالا ب:
أيهما أمجل وأيهما أمتعو وهنا ضام مش ففمة التمييز و عال ففر اكفاض ففلةو الا نبدي اه ففتحال ففانا مجاليا ال بد م االرضااز على
االهتحالان ااهلويب الذي يدنو م الشعر امد جعل هذا االحالا  Guillotيتالافت " أال ن شعر إزاف أثري انحليني كالاا
اس دائمفا بفذن اجلميفل أدىن م روح الشف ف ف ف ف ف ففعر "31و يتجلحلى
نفابض ح حل بفدرجفة واحفدة ؟ إننفا منيفل عفادة إ أمجلهمفا و إننفا حل
ا حال ففا ويطفو هبيمنته على عواط" االنال ففان م خالت الش ففعر بإيماعه االنال ففيايب وبلغته اجملازية و وباعتبار أه ففلوبه جماوزة
خت ،اجلميل م اجلماتو وقد قات با حال ففان
اردية 32وكان عبد الماهر اجلرجاين قد ضطرح إ مال ففذلة اكفاض ففلة اجلمالية وإ حل
واكفاض ففلة بني االحال ففان واالحال ففان وليس بني االه ففافة واالحال ففانو " ومجلة اامر  :أنم ل ضعلم ا لف ف ف م الص ففناعا
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حىت ضفاض ف ف ففل بني
علما متحلر ايه وجتلحل
حىت ضاون أ يعرف اأطذ ايه م الصف ف ف فواب و ويف حل
ءف ف ف فل بني االه ف ف ففافة واالحال ف ف ففان بل حل
حل
االحالف ففان واالحالف ففان وضعرف طبما ااالف ففنيني "33و ليالف ففت هناك مؤونة ا متييز المبيح م اجلميل أو ا متييز اجلميل م
المبيح و بينما ياون االعنا ا اهتخالي ااحال م ا،ال واامجل م اجلميل و يالتطيع م أويت اطنة اكفاضلة اكتوجة
باأربة واكعاينة واكثاقفة التدقيا والفل والتمحيص واهتخالي الفوارح وعالما الوهم بني العملني أو ااهلوبني.
جمال األصوات:
يالفتشفعر اكرف بلذة ضذضيه حالفب رأي جويو حت حلالفها ااةن حني ضمع على ضناهفب كامل بني ااصفوا

بعد هفلالفة طويلة

متجه ااةن هو الص ففو الذي يعاكس االهتزاز اأاص ففة بذعص ففابنا الال ففمعية "34و علحلل جويو
م النش ففاز " والص ففو الذي حل
ضناه ففب ااصف فوا وانزعاجنا م نش ففازها مببدأ االقتص ففاد ا الموة و حيدث النش ففاز ضص ففالب اكوجا الص ففوضية ا ن،ره و حيث
ضتنا حني ضتداخل و وضتناار وي نشففذ ع ةلم ضمطع ا الصففو و ويعط جويو مثاال ع هذا التناار كذن حيدث ا ااةن أثرا
ألبه بااثر الذي حيدثه ا العني اهتزاز اكصباح و وضبلذ اللذة ةرو ا حني ياون الصو منالجما لينا رقيما و وقد لبه أحد
لففخوي موهففيه صففو حبيبته مبالك مجيل حيمل بيديه ابريما م العالففل و يتناغم مذاح الصففو الرقيا العذب مبذاح العالففل
واللم ا أنه صو يشبه النغما اكوهيمية اليت ضتنزت منزلة الرضا والتطريب واكالطفة و وال يتذضى هذا الشعور إال باهتخدا
أصوا ا،روف اهتخداما مرتاوحا بني الشدة والرخاوة وبني اجلهارة واهلمس وبني ضباعد ا اكخرا وضمارب " اكرواحة والتباي
ا الوض ففوح الال ففمع بني اجملهور واكهمو يؤثر ا النال ففيج الش ففعري و ويلعب دورا ا وض ففوح اكماطع اليت ضش ففال الالما
ان طوت اكمطع وقصففره يرضبط با،الة النفالففية والعواط" واكءففامني اليت جتالففده المصففيدة "35و ختءففع لغة الشففعر العتبارا
وزنية متباينة و يهتدي إليها الشاعر اهتداف نفالياو ضفرز انمباضا الشاعر أو انبالطاضه و وأحواله ختتل" باختالف االنفعاال
ا،س وخفته و وع،مة اكشاعر وبرود ا .
بني قوة حل
جمال الملفوظات:
يتفاو االحال ف ففا باجلمات على اختالف ا،وا  :بص ف فرية ومسعية وكال ف ففية ويية و ويرى دياار نمال ع جويو بذن
اجلمات هو ما يروح العني و لا وحالففب رأي جويو اإن اجلمات لدى الشففعراف ال يمتصففر على اهففتعمات اكلفوظا اليت ضشفف،
إ احالففاهففا بص فرية بل ما يتعدها م إحالففاهففا أخرى يموت  ":اذلفا اجلمات وا،ال ف والرلففاقة وهففائر الالما اليت
ضعرب ع معاين الش ف ففال والال ف ففطح ال ضاف لتوليد انفعات مجايل كامل و ان العني ال ضتذثر مبا ضرى ضذثرا مبال ف ف فرا اه حاه ف ففة
ويهز كياننا
باردة ال تز و اإن ضصف فف" الش ف ف ف بذنه مجيل اهذا وصف فف" هف ففطح و أما إةا أرد أن ضعرب عما ينفذ إ أعماقنا حل
بذهره كان عليم أن ضبحث ع ألفا أبعد ع هذا الربود وهذه اكوضوعية و امولم ع صو مجيل أقل ضذث ،ا النفس م
قولم أنه أعذب أو حلو أو ملتهب 36" ...و يدرك الشففعراف حالففب رأي جويو أن مماصففد الشففعر ضتفاو ا انتماف النعو
متلظ و خفي" و ناعم و وه ص ف فففا اه ف ففتمدها الش ف ففعراف م
كاه ف ففتعماهلم لغض و طري و رطب و نء ف فف ،و عطر و عبا و حل

إحالففاهففا اللمس والذوح والشف حلفم و كما ضتفا اكعاين مع اكدركا ا،الففية وااااار اضفاقا منالففجما ياون ايه االنالففجا خفيا

حالف ف ف ففب رأي جويو و يدركه الشف ف ف ففعراف ويراعونه ا كل ما يصف ف ف ففيغون م ألف ف ف ففعار.و حيث ضتميز لغة الشف ف ف ففعر بذن" مجيع النا
يالف ففمعو ا وال يتالمو ا" و لا مجيع النا قد ضلف،وا لف ففعرا ا بعض م لمطا حيا م دون أن يشف ففعروا و لغياب اكمصف ففد
والنية و،ء ففور االنفعات وحرارة العواط" و االتداا االنفعايل الص ففادح قد عل اكرف ل ففاعرا دون أن يش ففعر و إال أن الش ففعر ا
حاليةو نفالية و ثمااية .
حميمة جوهره نوع م اللغة37و ينتم الشاعر ملفوظتاها بناف على دعاما جتربية و حل
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ضتفوح حاه ففة الال ففمع ع باق ا،وا وه م أراع الفنون -لدى * - Guillotالش ففعر واكوه ففيمى والبالغة * " اإنه
يدي بذراع مزاياه اجلمالية إ أن الصففو لاونه خ ،وهففيلة للتفاهم واالجتماع وه ااهففا ا كل اكتع اجلمالية اليت حتالففه
ااةنو اذمجل ما ا الص ففو بالنال ففبة للاائ ا ،حل أنه ضعب ،ا جوهره  :ايه ضماه ففم اآلخري أاراحهم و وآال مهم بوجه خاي
" 38و يشففاطر الصففو مالففموعا عواط" االخري ويشففركها ا االحالففا بالفرح واامل و إة ميثل الصففو جانبا ضذث،يا ا اكرف
يعرب عنه بالص ف ف ففو يؤثر اينا على وجه العمو و ضذث،ا روحيا أبلذ م ضذث ،اامل و الذي
أكثر م أي حاه ف ف ففةو " ااامل الذي حل
يعرب عنه بمالما الوجه وحىت با،ركا و والشعر نفاله ليس ا حميمة أمره إال مجلة م الالما اكختارة يمصد هبا الشاعر

البحاف ضذكرنا بصفو
يهز ااةن حل
إ أن حل
هزا قويا و ...اف أعماح كل صفو مجيل يثوي عنصفر إنالفاين و اااصفوا الماهفية حل
االنال ففان ا حالة الغء ففب و واالص فوا الرخيمة ضوقظ اينا معاين العط" وا،ب  39"..و ينفذ الص ففو بال ففحر موه ففيماه إ
الروح وياون مؤثرا الف ف ف ف ف ف ففب مدلوالضهو إة ضتباي أحوات ا،روف بتابني أحوات النفس و اختالف اكمصف ف ف ف ف ف ففد الذي يرو حتميمه
الش ف ففاعر و وكان حاز المرطاجين قد دلحلل على خص ف ففوص ف ففية الغايا الش ف ففعريةو " وأما اكماص ف ففد اليت يمص ف ففد ايها إظهار الش ف ففجو
واالكتئابو امد ضليا هبا ااعاريض اليت ايها حنان ورقة ...ان اكمص ف ف ف ففود ال ف ف ف ففب هذا الغر ،أن حتاكى ا،ات الش ف ف ف ففاجية مبا
يناه ففبها م لفظ ومنط ضذلي" ووزن" 40و إن للص ففو ضذث،ا خاص ففا ا اكتلم والال ففامع على وجه اأص ففويو إة ضطرب ااةن
وحترك ايالعا ا و ضالف ففهر الذا اكنشف ففئة على ضرضيب آليا اأطاب اكتمثلة " ...ا
اكتلمية وضنفعل النفس امور ضث ،انفعاال ا حل
إقامة الوزن وخت ،اللفظ وهف ففهولة اكخرا وكثرة اكاف و وا صف ففحة الطبع وجودة الالف ففبم41 "...و يالف ففتلز إنتاا خطاب متالف ففم
اكتفردة واا مسة ضركيبية لغوية خاصة و دعما انية و وزنية و اختيارية و ضوزيعية .
بالفنحلية حل
التعارض بين الغريزة والعلم:
يتولحلد الف حل م من،ور  Guillotم العبمرية اكنبعثة م الغريزة الفطرية وويرى أن التفا ،االه ف ففتداليل إةا ه ف ففبا ضص ف ففور
أن ا رادة ا ااخالح ا ن،ره الفلالففف ه كل ل ف ف
الفين كان دليل ضففع" وهو بذلم يغتدي نميءففا للعبمرية و كما حل
ااثر حل

ا،س وحرية االنفعات و وقد
لانها ا الش ففعر ه ال لف ف فو مبوجب خء ففوع االرادة لصف فرامة العمل و وخء ففوع الش ففعر لفء ففاف حل

حمدد واضح و وأنا ألعر ا أوت اامر بنوع
اهتدت برهالة كتبها لل ،لغوضه " إن عاطفيت ضالتيمظ قبل أن ياون هلا موضوع و حل
م التهيؤ اكوهففيم مي نفال ف و مث ضذيت الفارة الشففعرية بعد ةلم "42و ضتشففال العاطفة ع مبدأ عفوي يم على الذا
اكبدعة باهتعداد ضنغيم موه يم نفال و وعلى أثر هذا االهتعداد الفطري ضتشال اارة اكوضوع الشعري وللغريزة دور اعات
ا إنتاا العبمرية و يموت  " : Guillotإن الغريزة العفوية اليت ضؤل" وحدها العبمرية ا،ميمية و ه ففتفال ففد بنال ففبة ازدياد الوع
عند االنال ف ف ففان ل ف ف ففيئا بعد لف ف ف ف بتذث ،العلم و اما أكثر ما امد االنال ف ف ففان م غرائز على هذا النحو ...ومازالت الوقائع اليومية

ان مثفحلة وازعفا غريزيفا هو
ضربه لنفا على أن العمفل حلرب الغريزة "43و ضتعفار ،الغريزة مع العمفل وضتعفار ،العفاطففة مع العلم و حل
وبث التعديل بينها واالهتواف .
خت ،اكواضع حل
الذي يالهر على حل
حتممها ا اللحلال ف ف ففان و با ض ف ف ففااة إ قيا
بث التالؤما ايما بني خمتل" اكو حلاد الص ف ف ففوضية حني حل
ياون ةلم م خالت حل
اازمان اللحلغوية اليت ضنش ف ففد اأاص ف ففية المرائية أو ا نش ف ففادية للغة ال حلشف ف فعر و االغريزة ه لوحدها الافيلة بء ف ففبط هذه الرزنامة اليت
ممدرا ا البنائية و " ك ينتج اأيات و وك ضبدع العبمرية و ال بد أن ضالف ف ف ف ف ف ففتحثها العاطفة و وأن
يعجز العمل على حال ف ف ف ف ف ف ففاب حل
حىت يش ففعر با،اجة إ إخراجها ...إن التحليل يمتل العاطفة 44"..و يال ففتبعد
ص ففبهما ا،ب  :ب أن يعش ففا اكرف اارضه حل
جويو حال ف ف ف ف ففاب العمل واقحامه ا حال ف ف ف ف ففاب اكمدرا ا ،حلالف ف ف ف ف فية للغريزة ان هذا االجراف يبطل عمل الغريزة اكنبين على اطرية
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للتشال اجلمات أو االنطباع اجلمايل لدى اكتلم لذلم حلرب العمل عمل الغريزة ويفالده بإقحا االهتدالت
االنشاف واالرجتات
حل
الفاري

قلو
دمه العملو وبني العمل والبديهة بون يام ا كون و " ..عيب عفو البديهة أن ضاون صف ف ف ف ف ف ففورة العمل ايه أ حل

ا،س باعتبارها مرضازا وظيفية لبناف
وعيب حل
كد حل
ا،س ايه حل
أقل 45"...و ضنت،م الحللذة مموما البديهة و حل
الروية أن ضاون صففورة حل
الصدمة اجلمالية.
ُنلص إ نتائج ثية م خالت اعرتاكنا لثورة اجلمات م من،ورها الفلالف ف ف ف ففف لدى الشف ف ف ف ففاعر والفيلالف ف ف ف ففوف الفرنال ف ف ف ف ف
 Jean-Marie Guillotضتمثل ا مايل :
 إن اجلمات لدى جويو مرضبط با،ياة والواقع وليس باللعب امط كما ضفهمته اكدرهف ف ف ف ف ففة االجليزية التطورية وقد ضناوت اجلماتم زوايا الالفية خمتلفة.
حيما اكتعففة واالنتش ف ف ف ف ف ف ففاف و اكنفعففة
 حلإن اجلمففات م من،ور جويو يرضبط بففا،يففاة والواقع وااخالح واالرادة وهو لعففب خيففايلو حل
والغايةو واجلمات م روح الشعر أدىن وإليه أقربو المتالكه لغة ضذث،ية.
ضتعدد ألوان اجلمات لدى جويوو اهناك اجلمات الطبيع الذي يالتنطا الطبيعةو وكش" مالتجدا ا اجلماليةو وهناك اجلمات
 حلالفينو وهو مجات مشرتك يتحد ايه اامل باللذةو ويغدو االحالا باجلمات مشرتكا.
حل
 يرضاز اجلمففات ا جف حلفل الفنون إال أن اجلمففات م من،ور جويو  -و حله ف ف ف ف ف ف فع جويو م دائرة اجلمففات وحففدوده و اهنففاك مجففاتا حال ف ف ف ففاه ف ف ف ففا و وهناك مجات ااص ف ف ف ف فوا و وهناك مجات ا،ركا وهناك مجات اكلفوظا و وكل مجات م ضلم اك،اهر يرضبط
بإنفاح اائض ال طاقة و واالقتصفاد ا اجلملة العصفبية و وبا حالفا باكتعة واللذة وليس اأيات –وحده -لفرطا ضفروريا ا قيا
اجلمات .

 -مييز جويو بني عمففل الغريزة وعمففل العمففل وبني عمففل العففاطفففة وعمففل العلمو ويرى بففذن العمففل حلرب الغريزة ويبف حلفدد اطريتهففا

وعفويتها اجلماليةو وه حميمة نشاط ره الرأي ايها بناف على اهتبعاد الغريزة حالابا العملو واهتبعاد العمل حالابا الغريزة.
قائمة الهوامش:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جان ماري جويوو مالائل الالفة الف اكعاصرةو ضرمجة :هام الدرويبو 1965 :2و ب،و و ي8 :
ين،ر :نفالهو ي.7 :
ين،ر جان ماري جويوو مالائل الالفة الف اكعاصرو ي.10 :
نفالهو ي.12 :
نفالهو ي.13 :
الالاباو ي14. :

 .7أاراح لطف عبد اهللو ن،رية كروضشه اجلماليةو التنوير للطباعة والنشر والتوزيعو 2011و ي.193 :
 .8جان ماري جويوو الالاباو ي.193 :
 .9ين،ر نفالهو ي192. :
 .10الالاباو ي.11 :
 .11ين،ر نفالهو ي.83 :
 .12أاراح لطف عبد اهللو ن،رية كروضشه اجلماليةو ي.90 :
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 .13ديوان طراة ب العبدو ل ففرح ااعلم الش ففنتم،يو حتميا :درية اأطيب ولطف الص ففماتو 2 :و اكؤهف فال ففة العربية للدراه ففا والنش ففرو ب،و
لبنانو 2000و ي.27 :
 .14ين،ر جان ماري جويوو اكرجع الالاباو ي.28 :
 .15نفالهو ي.30 :
 .16نفالهو ي26 :
 .17نفالهو ي.11:
 .18الالاباو ي.31:
 .19نفالهو ي.31 :
 .20نفالهو ي.47 :
 .21نفالهو ي.39 :
 .22الالاباو ي40. :
 .23ين،رو عبد الماهر اجلرجاينو أهرار البالغة دار اكعراة ب،و لبنانو ي118 :
 .24ين،ر جان ماري جويوو اكرجع نفالهو ي40. :
 .25نفالهو ي40 :
 .26نفالهو ي40. :
 .27رينيه ويليمو أوهنت واري و ن،رية اادبو ضرمجة :حم الدي صبح و 2 :و اكؤهالة العربية للدراها والنشرو 1981و ي.27 :
 .28جان ماري جوي اكرجع نفالهو ي53. :
 .29ين،ر نفالهو ي.53 :
 .30الالابا :ي.49 :
 .31نفاله ي49.. :
 .32جون كوه و بناف لغة الشعرو ضرمجة :أمحد درويشو 3 :و دار اكعارفو الماهرةو ي24. :
 .33عبد الماهر اجلرجاينو دالئل االعجاز و دار اكعراةو ب،و لبنان و ي.30 :
 .34الالاباو ي.71 :
 : .35رالد ب محد ب هالل ا،اليين و البب ااهلوبية ا النص الشعري و 1 :و دار ا،امة لندن و  2004ي107. :
 .36جان ماري جويوو اكرجع الالاباو ي.77 :
 .37ين،ر :جون كوه و اكرجع الالاباو ي.25 :
 .38الالاباو ي.80 :
 .39نفالهو ي.80 :
 .40حاز المرطاجينو منهاا البلغاف وه ف ف ف ف ف فراا اادبافو حتميا :حممد ا،بيب ب اأوجةو 2:و دار الغرب ا هف ف ف ف ف ففالم و ب،و لبنانو 1981
ي.205:
 - 41اجلاحظو ا،يوان و حتميا :عبد الالال هارون مطبعة مصطفى البابل ا،لا الماهرة مصرو 1988و ي131.:
 .42جان ماري جويوو الالاباو ي.133 :
 .43نفالهو ي.134 :
 .44الالابا.139 :
 : 45أبو حيان التوحيديو ا متاع واكؤانالة و ا 2:و منشورا دار ماتبة ا،ياة و ي.136:
قائمة المراجع:
-1

أاراح لطف عبد اهللو ن،رية كروضشه اجلمالية و التنوير للطباعة والنشر والتوزيع و .2011
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-2
-3

اجلاحظ و ا،يوانو حتميا :عبد الالال هارون مطبعة مصطفى البابل ا،لا الماهرة مصرو.1988
حاز المرطاجين و منهاا البلغاف وهراا اادباف و حتميا :حممد ا،بيب ب اأوجة و  2:و دار الغرب ا هالم و ب،و لبنان
و.1981

-4
-5
-6

 أبو حيان التوحيدي و ا متاع واكؤانالة و ا 2:و منشورا دار ماتبة ا،ياة.رالد ب محد ب هالل ا،اليين و البب ااهلوبية ا النص الشعري و 1 :و دار ا،امة لندن و .2004
 طراة ب العبد و ديوان طراة ب العبد و ل ففرح ااعلم الش ففنتم،ي و حتميا  :درية اأطيب ولطف الص ففمات و 2 :و اكؤهف فال ففةالعربية للدراها و النشر و ب،و لبنان و .2000
عبد الماهر اجلرجاين و أهرار البالغة دار اكعراة ب،و لبنان .
عبد الماهر اجلرجاين و دالئل االعجاز و دار اكعراةو ب،و لبنان.
جان ماري جويو و مالائل الالفة الف اكعاصرة و ضرمجة  :هام الدرويب و 1965:و2و ب،و .
جون كوه و بناف لغة الشعر و ضرمجة  :أمحد درويش و 3 :و دار اكعارف و الماهرة
رينيه ويليم و أوهنت واري و ن،رية اادب و ضرمجة  :حم الدي صبح و 2 :و اكؤهالة العربية للدراها والنشر و .1981

-7
-8
-9
-10
-11
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رسـم العـنوان بين جمالـية تخـريجي اللوني وبعــده اإليحائي ـ ـ
رواية " كتاب األمير ـ مسالك أبواب الحديد " لواسيني األعرج نموذجا.
The Title Design between the Aesthetics of Shape and its Inspirational
Dimension.
‘The Prince Book Novel - Iron Door Paths’ as a Modal By Wassini Al
Arradj.
الدكت ففور :عفبد اهلل ض ف ف ف ف فوا (جامعة الشل" ف اجلزائر)
ملخص:
يشا فل العتبة الت ف ميا أن نلففج م
يعد رسم العنوان وتصميمي بنية خطية انيةو هبا يُعففرف النصو وبفءلها يُتففداوت .وهو حل
حل

خالهلففا عففامل النصو وضؤهس ،ركيتهو كا ينتجه م هياقا داللية حل ف اكتلم الهتمبات العمل ا بداع  .وللعنوان قدرة على
احتواف جتليا الرمف ف ف ف ف ف ففزو حيث حيتل عما اللغةو أحلا يتطلحلب م المارا قدرا معينةو ومعراة مالبمة متانه م كش" ما حتمله
لغته م رموز ول ف ف ف فففرا حتمل دالال وأااار ورؤى معينةو وضركيبته ه عبارة ع دالئل ضزيد م مجالية اأطاب الفينو وهلذا

يعد جماال يتفاض ف ف ففل ايه اادباف ويتميحلزون ع بعء ف ف ففهم البعض ا رمسه .حلأما الروائ واس ـ ــيني األعرج ،امد كان بارعا ا ره ف ف ففم
حل

عنوان خطابه الروائ اكوهو ب ف ف ف ف ف  " :كتاب األمير ـ ـ ـ ـ ـ ـ مسالك أبواب الحديد "و إة جعلنا نع مءمون النص دون أن يديل
عرب عنه حرك ف فا وإمي ف فافا وإلارا العنوان كملفو لغوي .االعنوان هو اكفتاح ااوت الذي
بذلم بشال مبالرو وهذا ما حل
حيرك مركبة ااحداث ا ااعمات ا بداعيةو
ندخل به إ عامل اأطابا اادبيةو وهبذا اهو يعترب مبثابة الوع اكركزي الذي حل

وحييلنا إ ا يها ميمتهاو إة يبلور اكواق" الفارية واجلمالية هلا.

الكلمات المفتاحية :اأطاب الفينو رهم العنوانو مجالية ختريج االوانو البعد ا حيائ و رواية كتاب اام.،
Abstract :
The title design is a technical structure which identifies the text, and a doorstep
through which one could deal with,and establish a textual dynamism that
generates semantic contexts which, in turn, prepare the recipient for creative
works. The title could govern the symbolic manifestations and settle the
linguistic depth. This requires certain abilities and a prior knowledge from the
reader through which he can reveal all the linguistic ideas, views and
symbolsthat contribute in the aesthetics of the technical discourse. This is what
is seen clearly in the Novel’s design of Wassini Al Arredj entitled “The Title
Design betweenthe Aesthetics of Shapeand its Inspirational Dimension”.
Keywords : Technical Discourse, Title Design, Inspirational Dimension,
‘Prince Book’ Novel.
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تمه ــيد:
اأطاب ااديب عمل اين مجيلو يمو على نشا اللغة الداخل و مبعنففى اللغفة الوظيفففية ( ) Languageو اليت ياتب هبا
الااضب جنالف ف ف ف ف ف ففا أدبياو اه التفا ،والتخيحلل ا ااعمات اادبيةو ه مادة ا بداع ومجالهو ه مرآة خيالهو اال خيات وال
مجات وال كتابة وال قرافة إالحل باللغةو إة ال يعمل أن يتواصل ااديب أو الااضب أو الروائ ف ف ام قدراضه الفارية ف ف مع أقرانه إالحل

ضطوره اكرهف ففل واكالف ففتمبل للخطاب ااديب
هباو اال ميا ضصف ف حلفور رواية خارا اللغة .1وه كائ اجتماع وحءف ففاري يالف ففهم ا حل
الذي أهففاهففه نالففج اللغة ونشففاطها داخله 2و إة يتمثل اأطاب الروائ ا اللغة ةا او و حلال فد اكلفو ا لففال كتابة أو بنية
خطيةو إالحل أنحله يشف ف ف ف ف ف ففرت ا هذه الاتابة الروائية أن ضاون انية حىت ضتميحلز ع غ،ها م الاتابا ا ااجنا ااخرى .وحىت
ضصففل الدراهففة التحليلية للنصففوي مبتغاهاو على الدار الاشفف" ع البنيا اكاونة للخطابو بداية باختاة اكالففتوى التعب،ي
جماال لهو مع الولوا أكثر ا عما النص لتوليد اكعبو وهذا ما هففنحاوت أن اهففتجالفه م خالت دراهففتنا لعنوان رواية " كتاب

اام ،ف ف ف ف ف ف ف ف مالفالم أبواب ا،ديد "و الذي يبدو أنحله حيتوي على دالال ورموز عديدة .فما جمال ــ ـ ـ ـ ــيتي وما أبعاده وما صلة
العنوان بالنص وهل العنوان يلخص الرواية وهل دالالتي إضاءة شارحة لمضمون هذه الرواية المعاصرة

 1ـ ماهية العنوان وأهميتي:
يشا ف ففل عتبة النص
لمد ن،ر خمتل" المرافا ا،داثية إل ف ففى العنوان بوصفه عنصرا جوهري ف ففا ا ضذهيس حركية النصو كونه حل

الت ف ف ف ميا أن نلف ف ففج م خالهلف ف ف ف ف ففا عف ف ف ف ف ففاكهو االنص بال عنوان ااقد للهويةو االعنوان للنصو كاالهم للش فو به يعرف وبفءله

ويدت به عليهو مل وه ففم كتابه .وهذا التعري"
يتداوت ويؤه ففس ه ففياقا دالليا يه حل ف اكتلم اله ففتمبات العملو ايش ففار به إليهو حل
ااويل له ال تل" ا اللغة العامة عنه ا اللغة اكعرايةو اكالففماة اصففطالحيةو ودومنا اارح واحد بينهماو والعنوان ضففرورة كتابيةو

هاذا لغويا وهاذا اص ف ف ففطالحيا كذلم .3إة ضال ف ف ففاعدنا دراه ف ف ففة العنوان على الدخوت إ النص م خالت عالقته بالال ف ف ففياقا
النصية ا بنياضه العميمةو حيث ال مياننا حتديد داللة هذا الن،يم االمس و إالحل إةا ربطناه بالعناصر اليت يميم معها عالقف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففا

ضم الاليف ففاح النص ف ف و ايمف ففوت أبففو هالت العالاري ا كتف ف ف ف ف ف ف ففابه (الصناعتني)« :أحالنوا معالر الاتاب ا بتدافا اإ حل م
دالئل البيان ».4
وقد اهتم الداره ف ففون ا،داثيون بالعنوان اهتماما واه ف ففعا لاونه « ن،اما ه ف ففيميائيا ةا أبعاد داللية وأخرى رمزية ضغري الباحث

بتتبع دالالضهو وحماولة ام لففرضه الرامزة »5و وهفيميائيته ضنبع م كونه الفد أعلى اقتصفاد لغوي أا يوازي أعلى اعالية ضلا

ضيالر م منجزا التذويلو كما يشال العنوان أوت اضصات نوع بني اكرهل واكتلم .
أانةو حيث يالتثمر ايه الدار ما حل

ودراه ففة العنوان بلغت اهتماما كب،ا إ درجة أنحله أص ففبح علما قائما بذاضه يال ففمى علم العنونة )  ( Titrologieيدخل

ا عملية التذه ف ف ففيس اأطايب للنص ف ف ففوي اادبيةو خاص ف ف ففة الال ف ف ففردية منهاو هلذا االعنوان الال ف ف ففردي يلعب دورا بارزا ا لفت انتباه
اكت لم لره ف ف ف ف ف ف ففالتفهو وهو العنوان اكفتوح على دالال هالميفة متعفددة لرؤى اكثمفنيو وقفد اط اكبفدع العريب إ أايفة العنوانو
وأدرك وظائفه م خالت طريمة إخراجهو ومراعاة ممتء ف ف ففى ا،ات للمتلمني هلذا ا بداع الذي يعاس قراف مو االعنوان حال ف ف ففب
الدراه ف ف ففا النمدية ا،ديثة يؤدي دور اكنبه واار،و اال ف ف ففلطته الطاغية ضء ف ف ففف ب،الهلا على النصو ايال ف ف ففتحيل النص جال ف ف ففدا
يعد بداية اللذة...لذلم كان
مال ففتباحا لال ففلطتهو مثحل إنحله نمطة الوص ففل بني طرا الره ففالة :أثلة ا ثنائية اكبدع واكال ففتمبلو إة إنحله حل
لزاما على اكبدع أن يراع انيا العنونةو ليجعل م العنوان م صففطلحا إجرائيا ا اكماربا النصففيةو للولوا إ أغوار النصففوي
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واهف ف ف ف ف ففتنطاقها م خالله .6والعنوان الروائ يندرا ضف ف ف ف ف ففم التحوال ا اكن،ور الروائ وجمات الاتابة عموماو لتملحلاه جملموعة
لففرو منها االختصففار والوضففوحو مث االلففتماتو أي ضاثي" اكعب ا كلما معدودة مع ضذييله بعنوان ارع ماملو يءففف
التشويا على ا ثارةو وهو ل ف أهاه لتحرير النص م العزلةو ومتتيعه بمراف يالااون ا إنتاا معناه.7

أن العناوي اكعاص ف ففرة مليئة بالغمو،و وه حتتمل ضذويال كث،ةو ايها نص ف ففيب م
ولمد أمجع النماد والداره ف ففون ا،داثيون حل
اأياتو وقد يموت العنوان لف ف ف ف ف ف ففيئا ويموت النص لف ف ف ف ف ف ففيئا آخرو وقد ميثل العنوان معب حميمياو وقد ميثل معب جمازياو وهبذا ياون
العنوان مفالرا للرواية وه مفالرة لهو وقد ال يتحما ةلم إالحل هبما ا آن واحد.
مد هبا اأطاب للمتلم و واا ن،ا
االعنوان هو حلأوت اءف ف ففاف نص ف ف ف ضتحرك ايه عني الماراو اهو للصف ف ففورة الشف ف ففالية اليت يُ حل
هنده ف متميحلزو حيث يالففهم هذا الن،ا ا جتالففيد أو عر ،جمموع التحوال والعالقا اكدركة وااالففوهففة بني لففىت الذوا

حيدد أحيانا
الفاعلة داخل اأطاب الالف ف ف ففردي8و ويطلا غريماس على هذا النوع م الفءف ف ف ففاف بالفضـ ـ ــاء اإلدراكي9و «إة أنحله حل

يوجه المارا إ اهم خاي للعمل ».10
طبيعة ضعامل المارا مع النص الروائ أو ا،اائ عموماو وقد حل

وحىت ال نتيه بعيدا ا اء ففاف رواية كتاب اام،و اإنحلنا ه ففنمتص ففر حديثنا على ما ضص ففطلح عليه الدراه ففا ا،داثية ا جمات
اصطالحا حتليل النصوي :حيحلز العنوان الذي ضشغله كتابة العنوان ف ف ف ف ف ةا ا ف ف ف ف ف باعتبارها أحراا طباعية على واجهة الروايةو مع
ضبع الفءاف الداخل للنص م خالت العناوي الداخلية كختل" الوقفا اكاونة كنت الرواية كعناوي ارعية دالةو والذي يمصد

به « ما يتعلا بالصففورة اليت يبنيها الفاعل اكتالم لنفالففه و للمرهففل إليه م خالت بنية خطابه »11و أي على الفءففاف اكرويو
خاصة ا بعده اكااينو مركزي على الميم الداللية والرمزية له.

وقففد يتففذهف ف ف ف ف ف ففس هففذا الفءف ف ف ف ف ف ف ففاف بني اكففدلوت ا،ميم واكففدلوت اجملففازيو ولمففد حتففدث عنففه جيرار جينــات (Gerard
) Genetteا كتابه :أش ــكال ) Figures III ) IIIو الص ففادر عا  1972و و لص إ اعتبار الفض ــاء الداللي
لففاال يتخذه الفءففاف الروائ ومتنحه اللغةو هذه ااخ،ة اليت يموت عنها جينات أ حل ا ال ضؤدي وظيفتها بطريمة بالففيطة وإة ليس
للتعب ،ااديب معب واحففدو اهنففاك اكعب ا،ميم و اكعب اجملففازيو وهففذا م ل ف ف ف ف ف ف ف ففذنففه إلغففاف الوجود الوحيففد لالمتففداد اأط

للخطابو إة يتذهس اأطاب ضبعا لذلم م ضداخل هلاللة م الدوات ا،اضرة مع هلاللة اكدلوال الغائبة.12

حلأما ع عالقة العنوان بالنصو اه عالقة ضااض" وضاتلو «إة بدون النص ياون العنوان وحده عاجزا ع ضاوي حميطه
الداليلو وبدون العنوان ياون النص باه ف ف ففتمرار عرض ف ف ففة للذوبان ا نص ف ف ففوي أخرىو وعليه االعنوان كعالمة أو أمارة ضش ف ف فف ،إ

يعد عتبة للمرافة يلج منها المارا إ عامل النص»13و اال ميا أن
النصو اهو ألففبه باهلويحلة أو الالاتة ا لففهاريةو وهو أيءففا حل
يتحما اكعب اكنشف ف ف ف ف ف ففود للعنوان أو النص إالحل م خالت العالقة اجلدية اليت جتمع بينهماو وهذا ما يتجلى م خالت اكخططة
التالية:

العنوان

النص
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يع حلفد العنوان عنص ف ف ف ف ف ف فرا افاعال ا الروايفةو انحلفه يتميحلز بفذايفة كب،ة ا ضفذط ،اكفادة ا،افائيفةو وضن،يم ااحفداثو والعالقفا
والرؤيا ووجها الن،رو م قبل الراوي بوص ف ف ف ف ف فففه كائنا ختييلياو وم قبل المارا الذي يمد بدوره وجهة ن،ر خاص ف ف ف ف ف ففةو اليت

أكد هذا حســن بحراوي م خالت دراهففته " بنية الش ـكل الروائي"
ضتءففام لتشففييد البناف الروائ الذي جتري ايه ااحداثو حل

عام .14 1990

وما يالحظ ا اكماربا النمدية ا،داثية اليت ضناولت العنوانو أ حل ا خمتلفة التصف ف ف ف ف ف ففورا حوت مفهومهو امنهم م يعترب "

العنوان " أحراا طباعية على واجهة العمل ا بداع و وهو عنصر م العناصر اكاونة للواجهةو إة يالاهم ا ضصميم الغففالف.
 2ـ رسم العنوان في رواية كتاب األمير:
ضعد مالذلة رسم العنوان وبن ف ف ف ففائه م العناصر اللغوية اليت ال مناي منها ا اأطابا اادبيةو إة أنحله يصعب ضصور عمل
حل

كل ما يتعلا
ه ف ف ففردي خات م الش ف ف ففال والبناف15و ويعتربونه ضمنية ضزيد م اجلمات الفين للعمل ااديبو كونه ينهض باش ف ف فف" حل
بذحوات الشخصيا النفالية واالجتماعية وطبائعها وخصوصيا ا اليت ضتميحلز هبا ع غ،هاو وضمريب اكاف ف ف ففان وحترياه واهتنطاقه

عما حيمل م رؤى وأااارو أحلا يوهم بالف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فواقع و عل المارا يفرت ،صورا له ا ةهنهو إالحل أنحله يتطلب « ضمنيا خاصة
حل

يعد جماال « يتفاضل ايه اادباف ويتمايزون ويتميحلزون ع بعءهم البعض ».17
واهتخدا خاي للغة »16و ولذا حل

أن الروائ اجته أكثر لالهتما هبذا العنصر الفينو وقد جح ا ةلم إ حد بعيدو كما أنحله مل يديل بوجهة ن،ره بشال
ويبدو حل

اعرب عنه ا،ركف ف ففا وا ميف ف ففافا وا لارا قبل
مبالر ولانه ضركنا نع ةلم م خالت العنوان وعالقته بااحداث اكالرودةو حل
اكلفو اللغويو ا ف ففالعنوان هو اكفت ف ففاح ااوت ال ف ففذي ن ف ففدخ ف ففل ب ف ففه إ ع ف ففامل ه ف ففذه الرواي ف ففةو إة يعترب مبث ف ففاب ف ففة الوع اكركزي
 )Conscience centraleالذي حيرك مركبة الالرد ا هذا العمل ا بداع و ايبلور اكواق" الفارية واجلمالية له.

وقوانني العم ف ف ف ففل ا ب ف ف ف ففداع ال ختءع لاليطرة الف ف ففذا اكبدعةو بل ض ففخءع لالهتم ففام ففا الفنية واانالاح اجلم ففالية والميم
يصور هبا مثال لخصية اام ،عبد المادر ه « البطولة اكميحلزة على اكالتوى الفرديو
الثمااية اليت يتمنها اكؤل"و االبطولة اليت حل

والنمطية الصارمة على اكالتوى االجتماع »18م خالت وصفه اكتميحلز لاتاب اام،و أي ماض لخصية اام،و أنحله بطل
بال ما أويت م قوةو مثحل نف وهج و بالبب ضعنته مع اكالتعمر الفرنال و ليبدأ جتربته
جزائري ضعلحلا ببالدهو أحبحلها ودااع عنها حل

مر
حالففا مذهوياو حل
كذمنا الااضب يذكرنا باكواق" اليت حل
اجلديدة ا هجففون ارنالا وال يعين االهتغ فراح ايه لذاضه وإحلمنا لينمل للمارا حل
ويربر الاث ،م ضصراففاضهو بل أنحلففه يلم الءوف على ماونففاضه الفففارية
ايعما لخصيته حل
هبا اام ،على طريا االهرتجاع اكاضيةو حل
أن الااضب قد اعتمد
ااو وبا ض ففااة إ عزلته الف ف ففروحية وهو ا الالف ف ففج و اليت كانت جتعله يعف ف ففيش وهط المبورو وهبذا جد حل
كل ما ميا أن مينحه ااهلوب ا،ديث م طرح ضعب،ية إيص ف ففالية ك ففالفالش ب ففاك مثالو االرض ففدادو ا،ديث النفال و الت ففذز
 «:حل
اكوقفف 19» ...و وإلاعة هذه ال ففروح اكففذهوية اكتغلغلة ا اكن،فور الففروائف و قد أعطفى بعدا إن فالفانيا عفميماو ومنحها قوة هائلة

أن هذه
التحوت والتناوب والتدرا داخل بناف حلزوين ال يعط نفاله بالهولة للمف ففارا غ ،اارتف20و باعتبف ف ف ففار حل
ا جمرد عملية حل
اكغف ففامرة ضلغ ف حف ففااة التاري وحااة اكتخيلو اه ال ضموت التاري و بل ضالتند إ مادة التاري وضداع هبا إ قوت ما ال يالتطيع
التاري قوله.
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اجاف العنوان مشف ف ف ف ف ف ففحونا با،ركة اليت ربطته با،دث الذي ضدور حوله الروايةو وهذا هو حات الرواية اجلديدةو حيث ارضبط
بفاكعفاين ا حيفائيفةو وبفالتفايل االف ف ف ف ف ف ففح اجملفات أمفا اكتلم للتفذويفلو وم مثحل لا عنفده انطبفاعفا مفعمفا بفا،يويفةو والفدالال اكفادية
واكعنوية.
حممال إيحلاه طاقة
لمد أبدع الااضب ا رس ـ ـ ـ ــم عنوان رواية كتاب اام،و الذي يبدو أنحله حل
خت ،لف،ه بوع وحري كب،ي و حل

رمزيةو ومحولة ضعب،ية عالية الرتكيزو أحلا يشف ف حلفد المارا وحيفزه على قرافة النص قصف ففد كشف فف" دالالضهو وبذلم ياون جال ف فرا رابطا
وأحلرا للنصو النن،ر كي" اه ف ف ف ففتطاع هذا العنوان الفينو الذي جاف على ل ف ف ف ففال مجلة امسيةو اكركب ضركيبا إيء ف ف ف ففاايا ( مء ف ف ف ففاف
ومء ف ف ف ف ف ف ففاف إليه )و أن يطوي كال ما كث،ا ا عبارة رئيالف ف ف ف ف ف ففية مؤلفة م لف،تني اثنتني امطو إة ضولحلد لف،ة " كتاب " وحدة
مء ف ف ففمونية ضعط اارة اكاتوب أو المدر الذي كتب ل م ،وأضبعها بعبارة ثالثية االفا " مس ـ ــالك أبواب الحديد " كعنوان
أن الااضب اختار عنوانا ةي داللة واقعيةو اامر الذي مل يالف ف ف ف ف ففمح لنا أن نغوي بعيدا ا
ارع للعنوان الرئيسو أحلا حل
يدت على حل
اهتجالف دالالضه .
االعالقة البنائية اليت ضرب ط العنوان الرئيال " كتاب اام "،بالعنوان الفرع " مالالم أبواب ا،ديد "و ااالاا يامل اآلخر

ياون اء ف ففاف دالليا
ا «عالقة ضااملية ضرابطية :ااوت يعل و والثاين يفال ف ففر » .21ومعب هذا حل
أن العنوان الرئيال ف ف ال ميانه أن حل
ضدت ع اكغزى العا للرواية مبعزت ع النص.
مبعزت ع العنوان الفرع و وكالاا ال يشال وحدة مءمونية حل

و ضص ف ف ف ففدر الرواية لعنوان رئيس هو" كتاب األمير "و يعمبه عنوان ارع " مس ـ ـ ــالك أبواب الحديد "و يغري المارا ويش ف ف ف ففوقه
للتعرف على ما حتتويه هذه الروايةو خاصففة العنوان الرئيسو الذي حيمل ا مءففمونه لففخصففية اام ،عبد المادر ب حم الدي
اجلزائريو اليت ضعد ل ففخص ففية أث،ة ا المص الش ففعا والتاري العريبو هذه الش ففخص ففية اليت نال ففجت حوهلا الاث ،م المص ففص
واكؤلفا اادبية منها والتار يةو لخصية ميحلز التاري العريب ا،ديث إبحلان االحتالت الفرنال الغالم للجزائرو حىت أصبحت
لخصية يءرب هبا ا كثل ا الموةو الشجاعةو الذكافو التدب،و ا،وار ا،ءاري والتالامح الديينو وه ا الرواية ضشال البؤرة
أو اكركز الذي ضدور حوله حماور النص.
واجلمع بني العنوان الرئيس" كتاب األمير" والعنوان الفرع " مسالك أبواب الحديد "و يالهم كث،ا ا ضعميف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففا صلة
العنوان باكنت ا،اف ف ف ف ف ففائ و وإعطف ف ف ف ف ففائه نوعف ف ف ففا م الميف ف ف ففم الداللية والرمزيةو وإالحل أصبح هذا النص جمرد مالاحة هندهية مفرغة م
حمتواها ا نالاين.
حلأما اختياره للف،يت" كتاب األمير " كعنوان رئيالف لروايته ليس باامر الالفيانو حيث جد م خالت قرافة متذنية للعنوانو

ضطور ااحداث داخل البنية الال ف ف ف ف ف ففردية اليت احتو عاكني متمابلني "عامل اكو " و"
حل
أن الااضب قد عمد عالقة بني العنوان و حل
عامل ا،ياة " .اال ميا أن ادد داللة العنوان مبعزت ع النمو الالردي للرواية.

اعنوان الرواية " :كتاب األمير ــ ـ مسالك أبواب الحديد " دات مركزي على امتداد اكنت الروائ الذي يمارب أربع ومخالني
ومخس مائة ( )554ص فففحةو إة ار ،وجوده بواه ففطة حء ففوره اللفظي والوظيفيو حيث متوقع ا الرواية وا كل االجتاها و
اتدور كل ااحداث والواقع ا الاهو منطلمة منه وعائدة إليهو " اهو إةن اكنارة اليت ضء ف اءاف النص وضمود المارا إ ام
رموزه وكشف ف فف" غموضف ف ففه باعتباره عالمة دالة " 22و وعليه اإن العنوان كعالمة ضشف ف فف ،إ النص يصف ف ففبح ألف ف ففبه باهلوية أو الالاتة
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أن لف،ة " كتاب " ضوح إ وحدة مء ف ف ففمونية ضعط اارة اكاتوب أو المدر الذي كتب ل م،و م
ا ل ف ف ففهارية .23إة جد حل

خالت عبارا دالة احتو عليها الرواية ا مال ففارها الال ففرديو ضولحلد عنها داللة واض ففحة على مدى قوة إميان اام ،عبد المادر

ضعر ،هلا م طرف ا،اوما الفرنالف ف ف ف ف ف ففية اكتعاقبة على اجلزائر
بالمدر الذي كتبه له اهللو خاصف ف ف ف ف ف ففة بعد حماوال االغتيات اليت حل
وعمالئهم واأونة م العربو م خالت اكلفوظا اآلضية:

ف «...إةا كنتم ضرون أنحله ما ضزات لدينا الموة على نصرة ا،او قولوا بصدحو ولنالر مجيعنا او اكص ،الذي اختطفه اهلل لنا».24
ف «  ...ب أن نمبل هبذا المدر ».25
ف « ال هلطان لنا على ااقدارو هذا ما أراده اهلل لنا ».26
وا جوت عرب اكال ففار الال ف ففردي لرواية " كت ف ففاب اام " ،نالتش" مدى قدرة اام ،على حتدي الصعاب واكخاطر وهو يعرب
مالالم ا،ديدو دلحلت عليها اكلفوظ ف ففا اآلضية « :حف ف ف ف ففالة الصمت الاب ،أدهشت اام ،نفاله وأعادضه إ التعامل مع االياف
كل اابواب ».27
يش ف م ا ابية كما اعل دائماو حىت ا أقالى ال،روف اليت ضنغلا ايها حل

ف « بد له خيوت اام ،وه ضعرب اكالففالم الوعرة بصعوبة كب،ة أو ه ضتجه او المفر
والصحراف أو ه حتاوت جاهدة أن ضوق" زح" الموا الفرنالية.28» ...
ف ف « اكالف ف ف ف ف ف ف ففالم كف ففانت ضيمة يا أم ،اكؤمنني ووعندما يءيا اكاللم ضنطف الرؤية وأمل ضمل هذا يا هيدي ا كث ،م اكواق"
».29

ف « أحتاا إ قرابة الشهر للعودة مع صعوبا اكالالم ».30
ف « عندما أظلمت الالبل و أنا أ ث ع اكالالم خراا الدائرة م اهلالكو اار
 ...وبعد طوت ضفا،و اخرت ماللم ا،رب.31» ...
ف « متتم اام ،وهو يبحث ع مالالاه داخل ال،لمة والبارود ااعمى ولالعة الاليوف الباردة ».32
حل لنا إالحل هذا اكاللم ».33
ف « عالاكرهم بد ضتجمع ا اهلءاب اكمابلة ...ال حل
كل االجتاها وووهط ااوحات و اكطر وصعوبة اكالالم ».34
ف « يال،ون ا حل
أن لفيئا قد حدث حىت قبل بدف العبورو الشفمس ألفرقت م
ف ف ف ف ف ف ف ف « وع عبوره (اام )،وادي اكلويةو قيل ا الليلة نفالفهاو حل

أن ما ينت،ر
ضشا صدر الالماف بموةو اعرف حل
الغروبو اذوحت ل م ،حل
بان ماروها هيحدثو وا منتص" النهار بدأ الربوح حل

أن مطرا محيميا ه ف ففمط على جيوش
اتعددواو وعدوهم كان ال حيص ف ففى اص ف ففار ال يذكرو وقيل حل
اره ف ففانه وعال ف ففاره كب،و كانوا قلة حل
أن اام ،وجد نفالففه حمصففورا ا مياه اكلوية ابعث اهلل له مبالئاة جمنحة نماة
الالففلطان أبادها وجعلها كعصفف" مذكوتو وقيل حل
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أن اكالئاة اليت أعمت بصفف،ة ويل العهد العمون و أخيه هففليمان ه نفالففها اليت بعثت بطيور أبابيل
دائرضه م هالك مؤكدو و حل
وألعلت الن،ان ا جيولهم ».35
إةن اللغة ه الرداف الذي يرضديه النص ااديب وخطاب الفنون ياص ف ف ف ف ف ففة ايتميحلز هباو حيث ال أدب وال خطاب بدون لغةو
أن لغة هذا هذا اأطاب الفين " كتاب اام ،ف ف ف ف ف ف مالالم أبواب ا،ديد " متيل إ البذخ اللغوي والتذنا ااهلويبو وهذا
ويبدو حل
ما ميحلز الرواية اكعا ص ففرةو إة جعلت م اللغة عنايتها ااو و بل وجعلت منها جهازا ضوص ففيليا ل ففديد ا،ركة والتغي ،داخل النص
كل لف،ة..
كل موق" وضتغ ،مع حل
الروائ و يث ضتحرك مع حل
 3ـ جمالية التخريج اللغوي واللوني للعنوان:
ضعد اللغة وه ف ف ف ففيلة للتعب ،واالضص ف ف ف ففاتو كا ضتوار عليه م خص ف ف ف ففائص دالليةو وقد اعتمد الااضب ن،اما ضركيبيا هف ف ف ف فاهم ا
وضفجر طاقا لغوية كامنةو كثحلفت ا حي ف فافو أحلف فا
ضشايل أبعاد دالليةو اتحميا نوع م االنالجا واالضالاح ا عنوان النصو حل

جعل اكعب متعددا متنوع ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففاو وبالت ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففايل حتميا اللغة لوظيفتها الفنية واجلمالية ا ن،ا داليل يالتجيب ا عناصره ووظائفه
ومناةجه أبعادا داللية.
م الص ف ففعب اختيار لغة عنوان الروايةو إة ال ميا للروائ أو الااضب أن يراع مال ف ففتوى اكتلم الذي يفرت ،وجودهو لمد
اهففتعمل الااضب ل فريطا لغويا بشففال يتفا والروايةو أحلا له م دالال معينةو جعلت هذا العمل الروائ ينهض بوظيفة ضنويرية
حد بعيد البناف
ا اار اكتلمىو إالحل أنحلنا نالف ف ف ف ف ف ففتشف ف ف ف ف ف فف" م خالت قرافضنا لعنوان رواية كتاب اام،و حل
أن الااضب قد اعتمد إ حل
الش ففعري ا ص ففياغته للعنوانو ليفتح بذلم منااذ يتال ففرب منها المارا او ضص ف حلفور أحداث الرواية قبل قراف او ض ففم معطيا
رمسية ضف صح ع ا،يف ف ف ف ف ف ف ف ففاة الصعبة لبشر ع،مافو وقعوا اجذة أما اختبارا قف ف ف ف ف ف ف ف ففاهية مل ياونوا يرغبون ايهاو مثل :اام ،عبد
المادر اجلزائري.
وقد كانت لغة عنوان الرواية مذلواة ا ا ضنمل وجها ن،ر خمتلفة ووض ف ففعية حياة معينة لش ف ففخص ف ففيا متناقء ف ففة ا الفار
وا،ياةو وم هنا ضذيت مالف ف ف ف ففتويا اللغة ضعب،ا ع هذه التناقءف ف ف ف ففا اكتعددة اكالف ف ف ف ففتويا واالف ف ف ف ففااتو ا،ى ميخائيل باختين
أن العمل ااديب ياتالففب خاصففيا لالففانية م جهةو واجتماعية
( ) MIKHAIL Bkhtineا إطار هذا الالففياح :حل
م جهة أخرىو حلأما النثر الروائ اإنحله ياللم طريما خمتلفة متاماو إنحله يالتمبل داخل عمله ااديب التعددية اللالانية والصوضية للغة
جراف ةلم بل إنحله يصف ف ف فف ،أكثر عمما .36وهذا ما نلمالف ف ف ففه م خالت قرافضنا
اادبية وغ ،اادبيةو دون أن يءف ف ف ففع" عمله م حل

لرواية كتاب اام،و االااضب قد متيحلز مبال ففتوى ضعب،يو ص ففا م خالله هذا العمل الروائ و عرب مال ففتويا عدة قد اه ففتعملها
الاث ،م الروائيني منها :اكال ففتوى الال ففردي واكال ففتوى ا،واريو وكيفيا وضمنيا التعب ،اكتبعة ا المص ا،ديثو اتعامل مع
اللغة بذن مزا بني مالتويا الاال اكختلفةو حيث نالج كال الشخصية داخل كالمهو ليزيد ناليج الرواية ضشابااو أحلا أعطى

ضاامله وانال ف ففجامهو امثال :وظحل" لغة ا،ااية اليت ضال ف ففتحء ف ففر ااه ف ففاط ،واأرااا مرورا باللغة االية الدارجةو أحلا طبع الرواية
بإحيافا رمزيةو وداللية متعددة ضدخل ا إطار التجديدو مال ف ف ف ف ففااة منه ا ضطوير الاتابة اادبية والفنية ا اجلزائرو وا اادب
العريب بصفة عامة.
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حلأما يص ف ف ف فوي بروز العنوان بخا عريؤ وبلون أحمرو اليس م االعتباطيةو و حلإمنف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففا واما لمواعد ضوح بعما الفارة

وبالمو المءية اليت يعف ففاجلهاو حيث أخذ العن فوان الرئيال ف ف الذي كتب باللون اامحر ف ف ماففانف ففا وهطا بني اهم اكؤل" والعنوان
أن اللون اامر يرمز إ كثرة الدمف ف ف ف ف ف ف ف ففافو الصراعا و اكو و اأوفو الرعبو و إ
عدةو خاصة حل
الفرع و أحلف ف ففا يوح بدالال حل
اكخاطر اليت واجهها اام ،ا حياضه النء ف ف ففالية م أجل أن حتيا اجلزائر حرة مال ف ف ففتملة .وهبذا ضاون قرافضنا «ض ف ف ففم هذه ا،،ة
اكنبثة بني حنايا العنوانو دليل على أدبية اادبو ان اكبدع الذك هو م

عل قارئه يمرأ دهففه ألففياف غ ،حاص فلةو ولانها

أانة ا،صوت ما دامت ليس ضربا م اكالتحيل ».37
وان العناية بالنص اكوازي أو النص اايط ف ف ف ف ف ف ف ف ف أثال ا :حجم النص اكدرو و ووص فف" مال ففاحته عرب ص فففحا الاتاب

اكنشف ففور ايهو الغالفو العناوي ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف قد أصف ففبحت م الالف ففيميائيا اكطلوب الاشف فف" عنها ا أي دراهف ففة حداثية .38مياننا

ا،ديث ع الفءففاف اأارج لرواية " كتاب اام"،و إالحل أنحلنا هففنمتصففر على الوصفف" اأارج كا له م عالقة مبءففمون الروايةو
متناولني ماونا ا اأارجية اكتمثلة ا ضص ففميم الغالفو العنوانو العناوي الداخلية .اإنحلنا حينما نلج ا اء ففاف هذه الرواية نمد
أن الطبعة اكراد دراهتهاو ه م نشر " دار اآلداب"و بب،و و بلف ف ف ف ف ف ف ف ف ففذ
ضوصيفا لفءائها اأارج أثال ا رهم عنوا او حيث حل

عدد صفح ف ف ففا ا أربعا ومخالني ومخس مائة ( ) 554صفحة .قد اهتخد ايها الروائ ما يالمى بالتشكيل التيبوغرافي*39و

اشف ف ف ف ف ف ف حلفالفت العنفاوي الفداخليفة (عنفاوي اابواب والوقففا )و وبعض النوي والفمرا يطو هف ف ف ف ف ف ففوداف بفارزةو لتمييزهفا داخفل
مهمة ضتبع الوقائع والتمييز ايما بينهاو كما ضث ،انتباهه وضركيز حءففورها ا ةهنه .ووظيفة هذا
الصفففحةو أحلا يالففهل على المارا حل

كل
التش ففايل متص ففلة أيء ففا بالتحفيز الواقع و ويتفاعل معها المارا بردود أاعات خمتلفة حال ففب الرص ففيد الثماا الذي يتميحلز به حل
قارا .40إة يتخلحلل منت الرواية ثالثة أبواب بعناوي خمتلفة دالة :الباب ااوت معنون ب فف :باب اا ااو و والباب الثاين معنون

ب ف ف ف ف ف ف فف :باب أقوا ا،امة والباب الثالث معنون ب ف فف :باب اكالالم واكهالم .حلأما الباب ااوت ايتءم مخس وقفا معنونة ب ف فف:
(مرايا ااوها الءائعة ف ف ف ف ف ف منزلة االبتالف الاب ،ف ف ف ف ف ف مدارا اليمني ف ف ف ف ف ف مالالم اأيبة ومنزلة التدوي )و والباب الثاين يتءم أربع

وقفا معنونة ب ف( :مواجع الشميمني ف مرايا اكهاوي الاربى ف ضيا اكعابر ف انطفاف الرؤيا ف ضيا الالبيل)و والباب ااخ ،يتءم
ثالث وقفا معنونة ب ف ف ف ف ف فف( :هلطان اجملاهدة ف ف ف ف ف ف ف اتنة ااوحات الزائلة ف ف ف ف ف ف ف قاب قوهني أو أدىن)و وكلحلها عناوي هلا عالقة بالعنوان
الرئيال  " :كتاب اام ،ف مالالم أبواب ا،ديد".
حلأما الص ــورة الموجودة على غالف الكتابو الها دالال مجالية جتعل اكتلم يم" على مء ففمون الرواية دون قراف او كا

ضلمح له م دالال لبعض ااحداثو وال حيتاا إ عناف كب ،ا الربط بني النص والتشف ف ف ففايل بالف ف ف ففبب الداللة اكبالف ف ف ففرة على
حل

ضعرب ا
مء ف ف ف ف ففمون الروايةو أحلا يؤدي إ إةكاف خيات الماراو لا يتمثل بعض وقائع الرواية وكذ حل ا جتري أمامه41و االص ف ف ف ف ففورة حل

جزئها العلوي ع ص ف ففورة اام ،عبد المادر وهو يرضدي برنال ف ففا ناص ف ففع البيا،و وحيمل ا يده مال ف ففبحةو وهو واق" بني جبلني
عالينيو الذي يعاس حدث م أحداث الروايةو انحله كان ميثل العروبةو ااصففالةو الالففال و الصففمودو التحديو التالففامح الديين
بعدضه وعتادهو ومعهم خونة عرب يرتصففدون أماك ضواجد اام،و أحلا
وا،وار ا،ءففاريو وأهفففل الصففورة واد يعربه جيش ارنالففا حل

يدت على الدور التار
حل
وقوة اأونة.

الذي لعبه اام ،ا دااعه ع اجلزائرو وهو بني قوضني ل ف ف ف فريرضني ضريدان أن ضفتاا بهو قوة االه ف ف ف ففتعمار

إن تص ــميم الغالف ا رواية " كتاب األمير " له عالقة وطيدة مبءف ففمون الروايةو وم خالت الصف ففورة اكوجودة على وجه
حل

أن هذه الرواية حتمل اه ف ف ففم مؤلفها ماتوبا يط مسيمو وارد
الغالف واالوان الواردة هباو اهو يش ف ف فف ،إ أحداث الروايةو حيث حل
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ليدت على اهلمو واا حداث االيمة والص ف ف ف ف ف ففخب الذي ضولده ا،روب والفنت ووكذلم حتمل عنوانا ماتوبا يط
بلون أه ف ف ف ف ف ففودو حل
مسيففمو ورد بففاللون اامحر للففداللففة على الففدمففاف المففانيففة نتيجففة مواجهففة الغزاةو ويعمففب العنوان الرئيس عنوانففا ارعيففا ماتوبففا يط
عادي يش ،إ النهاية اكتفائلة بعد حروب وضءحيا جالا و أولم اام ،خالهلا على اهلالك.
 4ـ المستوى الشعري للغة العنوان:
االفا اليت اهتعملها الروائ ا رهم عنوان الروايةو امد ختاطب العاطفة والوجدان قبل أن ختاطب العملو أي ضالمس
ماام ا،ال ف ف ففاه ف ف ففية اكتذثرة لدى المارا وضالئم نفال ف ف ففية اام ،ا،زينة .وهذا يدت على مدى قدرة الااضب على العدوت ا لغته
التعب،ية ع اكذلوف مبا رح أاا االنت،ار عند المارا .انجده م خالت قاموه ف ف ف ف ففه اللغوي الغين واكتنوع قد اه ف ف ف ف ففتعمل ألفاظا
ولحلد اينا وا نمرأ هذا العمل الروائ لعورا خاصاو انحله اهتطاع «انتماف اكلفف ف ف ففو اكالئف ف ف ففمو ا االهتعمات اكالئمو للممف ف ف ففا

اكالئم »42و م خف ففالت ضناوله لف ف ف ففرهم ا،ف ففدث أو اكاف ف ف ففان أو الشخصيا أنحله ضناوت ألفاظا ضتفاو بينها ا الشاعرية والموة

والعذوبة واهلدوف .الجذ إ اهتعمات ألفا م الطبيعة :اجلبات والودي ففانو أحلا هاهم ا ضصوير ااحداث بطريمة رمزية وإحيائية.

نال ففتش ف ف فها أكثر م خالت قرافضنا كنت الرواية ا مش ففاهد ضص ففويريةو ضلونت بذلوان خمتلفة بني :ال،لم والمهرو الفوض ففى واهلدوفو
الالاون وا،ركةو الموة والءع"و بالبب االضطهاد الذي هلحلطه االهتعمار الفرنال على الشف ف ف ففعب اجل ف ف ف ف ف فزائري م خف ف ف ف ف ف ف ففالت
كل ااع فراف و الموانني الدولية.
أعمففاله الشنيعة ضففاربا عر ،ا ،ففائط حل
وهبذا ياون الافاضب قد أحال بنففاف ألفاظه وأضم ضركيبها وأجفاد ضوظيفهاو أحلا حلقرب الصورة إ المارا وجعله يالتشعر خمتل"

أن االفا ه «النااذة اليت م خالهلا نط حللو وم
ا،ف ف ف ف ف ف ف ف ففاال اليت التمل عليها هذا النف ف ف ف ف ف ف ف ففص الروائ و وهبذا ميا أن نموت حل
نتنالمو ه اكفتاح الذها الناعم الذي ينملنا إ لىت ااااح ».43
خالهلا حل

والعنوان هبذا ا،جم اللف ،ال ل ف ففم أنحله مبين على ممص ف ففدية داللية يريدها الااضبو قد ضاون انية و قد ضاون غ ،ةلمو

كذن ضاون مثال إيديولوجيةو باعتب ف فار أ حل ا متثل درها ا ح ف فوار ا،ء فارا و وحم ف فاورة كب،ة بني اكال ف فيحية وا ه ففال و بني اام،
بال أل فواقه
عبد المادر ولخصيا أخرىو وحروب المرن التاهع عشرو اليت وجد اامف فف ،ايها نفاله على حااة قرن ينالحب حل
و هزائفمهو ومفاخر كان الالي" هيدهاو و قرن جديد كانت ايه اآللة والبارود اا هيدا ا،روب والتطور.
أن اجلملة ا اأطاب هلا قيمة خاص ف ف ف ففةو كا هلا م دالال ختتل" م قارا إ قارا وم ناقد إ آخرو حيث
وباعتبار حل

ين،ر إليها أندري مارتيني (  ) André martinetأ حل ا « ل ف أكرب م جمموعة الالما اليت ضن،م داخلها »44و

الش ف ف الذي داع بالااضب إ اختيار مجل قصفف،ة لا هلا دالال خاصففةو أحلا أكالففب عنوان هذه الرواية أاية خاصففة أثحلر
على البؤرة الال ف ف ف ففردية للنص على ل ف ف ف ففال مناجاةو وه بذلم حتتوي على طاقا م ا حيافا وضاش ف ف ف فف" ع أبعاد الااضب
منها :هرب طبيعة الذا البشرية ومانونا ا م خالت الذكريا واكشاعر اكابوضة لدى اام ،بني اآلال واآلمات .
والداللف ف ف ففة ال ضالتنبط وال حتما حءورها ا النص م خالت كش" البنيا اكاونة (الاتابة اأطية) له امطو وإنحلف ففما ب
اهتجالؤها أيءا م خالت ضول ف ف ف ففيد اكعب (اكءمون) .وهبذا االدراهة النحوية لبناف اجلملة ال ضاف وحدها لتجل النص ما مل
ضعد نواة ضش ففال اكعبو
يبذت جمهودا موازيا للاش فف" ع مء ففمونه وع البنيا اكاونة لهو وةلم بدراه ففة البنية العميمة اليت حل

هذا ااخ ،الذي ال ينتمل إ المارا إالحل م خالت ضواص ف ف ف ففله مع البنية الال ف ف ف ففطحية للنص أو ما يال ف ف ف ففمى بالدراه ف ف ف ففة النحوية أو
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الرتكيبية للجمل ضم ما يالمى بالعالقا و وهذا يمتء ضوظي" اارتاضا واهتنتاجا قصد الاش" ع البنيا الداللية
و ضفرعا ا.
أن اأطاب الروائ م أكثر ااجنا اادبية قدرة على احتواف جتليا الرمف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففزو حيث حيتل عما اللغة
وقد أمجع النماد حل

ويصفف ،أدا او أحلا يتطلحلب م المارا قدرا معينة و معراة مالففبمة متانه م كشفف" ما حتمله لغة اأطاب م رموز و لفففرا
حتمل دالال وأااار ورؤى معينةو امد ضال ف ف ففتعمل نفس االفا ونفس الالما ا نص ف ف ففوي خمتلفةو إالحل أ حل ا ختتل" م نص
ضتاون منه هو
ان «اللغة هف ف ف فواف أكانت منطوقة أو ماتوبة حل
إ آخر م حيث أو الره ف ف ففالة الوظيفة الرمزية اليت ضؤديها .حل
اإن ما حل

عبارة ع دالئل».45

وميا اعتبار المرافة ا،داثية م أهم اكناهجو اليت ضناولت الرمز أو ما متثله الالما م وظ ف ففائ" رمزية داخل النص ااديبو
إة ضؤدي ضشايال ضصويرية قفابلة للتلم واما لمدرا اكتلم الذاضية ومعراته الالففابمةو أحلففا عل منه طاقة أيحلزة انياو باعتبففار

ضعرب ع ااااارو وميا ضشبيه هذا الن،ا بن،ا الاتابةو أو اال" باف اكالتخدمة عند ااقدي
«اللغة ن،ا م العالما اليت حل
الالمع والنطاو أو الطمو الرمزيةو أو الصيذ اكهذبة أو العالما العالاريةو أو غ،ها م اان،مة ».46
االمرافة ا،داثية اليو ه نفال ف ف ف ففها لغة واص ـ ـ ــفة للنصو إة يُتما م « التمييز بني اللغة اليت يتالم هبا البشف ف ف ف فر واللغة اليت
ضتحدث ع لغتهم »47و أحلا يفتح النص إ قرافا متباينة ختتل" م قارا إ آخرو أو م ناقد إ آخرو وبالتايل أص ف ف ف فبح

أن المرافا ا،ففداثيففة اليو حرر اللغففة وحرر معهففا المففارا ا
حرا ا حمففاورضففه لففهو أحلفا مياننففا الموت حل
النففاقففد أو المففارا للنص حل
وصفه لتجليا النص اكختلفة.

ضمد ا،دث وضعل عنهو م حيث دالالضه اكرجعية وإطاره الزمااين
وقد ضوار رواية " كتاب اام "،على طاقا ضرميزية حل
الذي يتموضع ايه داخل النصو بداية م العنوان " كتاب اام ،ف مالالم أبواب ا،ديد "و الذي حيتوي على لحنا ضرميزية
هلا دالال ضمرتن مبحتوى النصو وكذا العبارا اكش ف ففالة لنال ف ففيج داليل يتغ ،معناه م قارا إ آخر حال ف ففب قدرضه الفاريةو
ومعراته اكالبمةو أحلا حيدث ضذويال مغايرة.
خ ـ ــات ـمـة:
وخالصة ما ضمدمنا بهو مياننا الموت:
لعدة ضذويال ختءع لمرافة النصو وحتديد ضذويالضه ضاون ع طريا اهم وقرافة
ف ف ف ف حل
إن العن ف ف ف ف ف ف ف فوان ا ااعمات اادبية قف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففابل حل
العالقا واكفارقا اكعنوية المائمة ايه.
إن العنوان مفتوح على د الال هالمية متعددة لرؤى اكثمفنيو وظائفه م خالت طريمة رمسه وإخراجهو مع مراعاة ممتءففى
ف ف ف ف ف ف ف ف ف حل
ا،ات للمتلمنيو أحلا يعاس قراف م له.
إن العنوان حالب الدراها النمدية ا،ديثة يؤدي دور اكنبه واار،و االلطته الطاغية ضءف ب،الهلا على النص.
ف حل
ف ف ف ف ف ف ف ف وضبمى دراهفة الفءفاف اأارج للرواية وحدهو قرافة جزئية للعمل ااديبو وغ ،كااية لءفبط مجيع التفالف،ا اكمانة لفءفاف
الروايةو مامل يدر الفء ف ف ف ف ف ففاف الداخل هلاو كا حيتويه م دالال مجالية أو قيمية لفء ف ف ف ف ف ففافا النص الداخليةو اليت وقعت ايها
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أحداث الروايةو وكذا ضففبط نوعية التذث،ا اأفية اليت ميا أن ميارهففها ضوزيع هذه الفءففافا ا التشففايل الداخل كءففمون
رواية " كتاب اام."،
قائمة الهـ ـوامـش:
 1ين،ر :صالح صاحلو هرد اآلخرو اانفا واآلخر عرب اللغة الالرديةو اكركز الثمفاا العريبو الدار البيءافو اكغربو 1و 2003و ي . 46
 2ين،ر :عبد اكلم مرضا،و ا ن،رية الرواية ( ث ا ضمنيا الالرد )و دار الغرب للنشر والتوزيعو وهرانو 2005و صص.175 ... 139 :
 3ين،ر :حممد ااري اجلزارو العنوان وهيميوطيما االضصات ااديبو اهليئة اكصرية العامة للاتابو الماهرةو مصرو د .و 1998و ي.15
 4أبو هالت العالاريو الصناعتني و الاتابة والشعرو ضح :مفيد قنيحةو دار الاتب العلميةو 1و 1981و ي 62
 5بالا قطو و هيمياف العنوانو 1و 2001و وزارة الثمااةو عمانو ااردنو صص.33 :
 6ين،ر :عامر رضاو هيمياف العنوان ا لعر هدى ميمايتو جملة الواحا للبحوث والدراها و مج07 :و ع02 :و 2014 :و جامعة غردايةو
اجلزائرو صص. 91 – 90 :
 7لعيب حليف و النص اكوازي ا الرواية ف اهرتاضيجية العنوانو الارملو ع46و 1992 :و ي.88
 8ين،ر :الطاهر رواينية و الفء ف ف ف ف ففاف الروائ ا رواية اجلازية والدراويش لعبد ا،ميد ب هدوقةو دراه ف ف ف ف ففة ا اكبب واكعب ( اكال ف ف ف ف ففافلةو جملة الاتاب
اجلزائري و عدد 01 :و ربيع  1991و اجلزائر ) وي. 13
9AJ.Greimas et J.courtes ,Sémiotique ,Dictionnaire raisonné… ,P133
 10محيد ا،مداين و بنية النص الالردي و  .وي . 56
11Dominique Maingueneaux ,Les termes clés de l'analyse du discours ,Ed.Seuil , Paris ,1er ed
,1996 ,pp:37– 38.
12Gerard Genette ,Figures III ,Cérès édition ,Tunisie ,1996 ,P 46.
 13الطاهر الرواينيةو الفءاف الروائ ا اجلازية والدراويش وجملة اكالافلةو  .و ي. 15
عزا و منشورا إحتاد الاتاب العربو دمشاو 2005و ي . 68 – 67:
 14ين،ر :حممد حل

 15ين،ر :هيزا قاهمو بناف الروايةو مطابع اهليئة اكصرية العامة للاتبو د  .و 2004و ي . 109
 16ابراهيم صففحراوي وحتليل اأطاب ااديبو دراهففة ضطبيمية ( رواية جهاد اابني جلرج زيدان منوةجا )و دار اآلااح اجلزائرو 1999و ي 101
.
 17عثمان بدريو وظيفة اللغة ا اأطاب الروائ الواقع عند جيب حمفو و اكؤه ف ف ف فالف ف ف ففة الوطنية للفنون اكطبعية و اجلزائر ود  .و 2000و ي
. 79
 18الطاهر الرواينيةو الفءفاف الروائ ا اجلازية والدراويشو جملة اكالفافلةو  .و ي  55و نمال ع موير إدوي و بناف الروايةو ضر :إبراهيم الصف،او
الدار اكصرية للتذلي" والرتمجةو ي . 04
 19ميخائيل باختنيو قءايا الف ا بداع عند دوهتواالا و ضر:مجيل نصي" التارييتو وزارة ا عال والثمااةو بغدادو 1986و ي. 67
 20ين،ر :الطاهر الرواينيةو الفءاف الروائ ا اجلازية والدراويشو جملة اكالافلةو  .و ي. 59

 21رليد ب مالمو الاليميائية بني الن،رية والتطبياو ي. 162
 22جاة عرب الشف ف ففعبةو خصف ف ففائص البناف ا كليلة ودمنةو ممات منش ف ف فور على اكوقع ا لارتوينwww.startimes.com :و منتديا هف ف ففتار
ضاميزو يو  2008 / 06 / 10 :و ي . 02
 23ين،ر :الطاهر رواينيةو الفءاف الروائ ا اجلازية والدراويش لعبد ا،ميد ب هدوقة ف ف دراهة ا اكبب واكعبو جملة اكالافلةو  .و ي.15
 24واهفيين ااعراو رواية ك تاب اام ،ف ف ف ف ف ف ف مالفالم أبواب ا،ديدو دار اآلداب و ب،و و منشفورا الفءفاف ا،رو باريس ف ف ف ف ف ف ف اجلزائرو 1و نوامرب
2004و ي .405
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 25الروايةو ي . 406
 26الروايةو ي . 424
 27الروايةو ي . 257
 28الروايةو ي . 219
 29الروايةو ي. 359
 30الروايةو ي. 365
 31الروايةو ي. 368
 32الروايةو ي . 382
 33الروايةو ي. 386
 34الروايةو ي. 390
 35الروايةو ي 415
 36ين،ر  :الطاهر الرواينيةو الفءاف الروائ ا اجلازية والدراويشو جملة اكالافلةو  .و ي .163
 37ةويا خث ،الزب،و هيميولوجيا النص الالرديو مماربة هيميائية لرواية الفرالا والغيالنو رابطة أهل الملمو هطي"و اجلزائر و 1و  2006و
ي. 8
 38ين،ر :عبد اكلم مرضا،و حتليل اأطاب الالرديو  .ي . 245
 * 39التشايل التيبوغراا :ضمنية كتابية بوهائل علمية حديثة ومنها الاتابة اكائلة والاتابة اكمططة والاتابة البارزة .
 40محيد ا،مداينو بنية النص الالردي و  .و ي .58
 41ين،ر :اكرجع نفالهو ي .60
 42عبد اكلم مرضا،و أل" ف ف ياف وحتليل مركب لمصيدة ( أي ليالي ) امد العيد آت خليفةو د .و دار الغرب للنشر والتوزيعو وهرانو اجلزائرو
ي.106
 43امساعيل عز الدي و الشعر العريب اكعاصر ف ف قءاياه وظواهره الفنية واكعنويةو 3و دار العودةو ب،و و 1975و ي .173
André martinet ,« La 1» ,Linguistique synchronique,P.U.F de France,Paris,1974 ,p : 228. 44
 45طائع ا،داويو هيميائية التذويلو ا نتاا و منطا الدالئلو اكركز الثماا العريبو الدار البيءافو اكغربو 1و 2006و ي .67
 46اردينان دو هوه،و علم اللغة العا و ضر :يوئيل يوه" عزيزو دار أااح عربيةو بغدادو د .و 1985و ي . 34
 47أمحد يوهفف"و الالففيميائيا الواصفففةو اكنطا الالففيميائ وجرب العالما و اكركز الثماا العريبو ب،و و الدار البيءففافو 1و 2005و صففص:
 167ف .168
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إشكالية لغة الخطاب السردي األنثوي
د .عل بولاقور (جامعة الشل"-اجلزائر)
ملخص:
اللغة مؤنث ااذ ا ضريد أن ضثبت عبوديتها للمرأة الش ف ففاعرة بذحاه ف ففيس الطبيعة اليت قد ال يش ف ففعر هبا الرجلو ولغة الرواية هلا
دالال إحيائية وضتشال لغة النص ضم بنيته الداخلية واأارجيةو وختتل" لغة الرواية اانثوية ع لغة الرواية الذكوريةو االصراع
قائم بني اانوثة والذكورةو ولذا أضففحت اللغة الالففردية إحدى وهففائل الص فراع اليت متارهففها اكرأة بامتيازو وقد اهففتلمتها (اللغة)
لتمار الاتابة م لعر وقصة...و ولنا ا اأنالاف وم زيادة ونازك اكالئاة خ ،دليل على إبداع اانوثة ومتيزها .وأهدف إ
حتميا ااهداف اآلضية :ضرورة التعما ا دراهة مشاريع ضذنيث الر واية – التذكيد على متيز الملم اانثوي ا أنواع الف –لفت
الن،ر على أننا ا عصر أمسيه "عصر ما وز للرجل وز للمرأة"
وأثناف البحث جتلت يل إلففاال يا منها :ما مدى متيز لغة الالففرد اانثوي؟ ماه أو مشففاريع ضذنيث الرواية العربية؟ وما مدى
صفدح قوت الغذام  :اللغة للرجل و أما اكرأة اه موضفوع لغوي؟ ولسجابة عنها ضطرقت إ  -:لغة الالفرد اانثوي – مءفامني
الالرد النالوي – مشاريع ضذنيث الرواية العربية.
خاتمة :وأصت ايها نتائج البحث .فهرس المصادر والمراجع.
الكلمات المفتاحية :اكرأة -ا بداع -الالرد -اجلالد -الصراع -التحدي.
Summary:
Subject of the intervention: the problematic language of female narrative
discourse
The language of women is as if it wants to prove its slavery to women who feel
the feelings of nature that may not be felt by men, and the language of the novel
has implications indicative and form the language of the text within the
structure of internal and external, and the language of the female novel differs
from the language of the novel masculine, the conflict exists between
femininity and masculinity, One of the means of conflict practiced by women
with distinction, and received (language) to practice the writing of poetry and
story ..., and us in Khansaa and May increase and Nazik angels is the best
evidence of the creativity and excellence of femininity. The aim is to achieve
the following objectives: The need to study in depth the projects of female
feminism - Emphasize the distinction of the female pen in the types of art - It
" is noteworthy that in an age I call
During the research, I was confronted with problems such as: What is the
language of female narration? What are the first projects feminization of the
Arab novel? What is the truth of Al-Ghathami's saying: The language of men
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and women is a linguistic subject? To answer them, she addressed: - The
 language of female narration - The contents of the narration of womenProjects feminization of the Arabic novel.
Conclusion: Summarized the search results. Index of sources and references.
Keywords: Women - Creativity - Narration - Body - Conflict - Challenge.
مقدمة:
اللغة مؤنث ااذ ا ضريد أن ضثبت عبوديتها للمرأة الش ف ففاعرة بذحاه ف ففيس الطبيعة اليت قد ال يش ف ففعر هبا الرجلو وعلى هذا االعتبار
كفل اأالا صناعة الرجل على يدها ا ا اكالتنطمة اامثل لعناصر الاونو ولغة الرواية هلا دالال إحيائية وضتشال لغة النص
ض ف ف ف ففم بنيته الداخل ية واأارجيةو وختتل" لغة الرواية اانثوية ع لغة الرواية الذكوريةو االص ف ف ف فراع قائم بني اانوثة والذكورةو ولذا
أض ففحت اللغة الال ففردية إحدى وه ففائل الصف فراعو متاره ففها اكرأة بامتيازو وقد اه ففتلمتها ( اللغة) لتمار الاتابة م ل ففعر وقص ففة
ورواية إ نمدو ولنا ا اأنالاف وم زيادة ونازك اكالئاة خ ،دليل على إبداع اانوثة ومتيحلزها.
يموت الغذام اعتمادا على أن اللغة لفظ ومعبو وأن اللغة للرجل أما اكرأة اه موضف ف ف ف ف ف ففوع لغوي " ومبا أن اكرأة معب والرجل
لفظ اهذا يمتءف أن ضاون اللغة للرجل وليالفت للمرأةو ااكرأة موضفوع لغوي وليالفت ةاضا لغوية هذا هو اكؤدى الثماا العاك
ع اكرأةو وا كففل ثمففااففا العففامل ض،هر اكرأة على أ ففا جمرد (معب) م معففاين اللغففة جففدهففا ا اامثففات وا،اففايففا وا اجملففازا
والانايا و ومل ضتالم اكرأة على أ ا ااعل لغوي أو كائ قائم بذاضهو واكعب البار اجة دائما إ اللفظ الفحل لا يتنش ف ف ف ف ففذ
ا ظله "
وأهدف م خالت هذا اكوض ففوع إ حتميا ااهداف اآلضية :ض ففرورة التعما ا دراه ففة مش ففاريع ضذنيث الر واية – التذكيد على
متيز الملم اانثوي ا أنواع الف – لفت الن،ر على أننا ا عصر أمسيه" عصر ما وز للرجل وز للمرأة " – لفت االنتباه إ
طغيان اجلالد ا الالرد اانثوي وضرورة البحث ا ةلم.
وأنا أ ث احدد عنوان اكداخلة جتلت يل إلااليا منها:
ما مدى متيز لغة الالرد اانثوي ع لغة الالرد الذكوري؟ ماه أو مشاريع ضذنيث الرواية العربية؟ ومدى صدح قوت الغذام :
اللغة للرجل و أما اكرأة اه موضوع لغوي؟ ولسجابة ع هذه ا لااليا ضطرقت إ ما يذيت:
 لغة الالرد اانثوي – مءامني الالرد النالوي – مشاريع ضذنيث الرواية العربية.-1لغة السرد األنثوي:
ظهر مصطلح اادب النالوي ا العامل الغريب خالت النص" ااوت م المرن التاهع عشرو أثار جدال طويال بني النماد امنهم
م راض اكصفطلح انه يؤدي إ ضصفني" اادب حالفب معاي ،جنالفية ال أدبية موضفوعية 2وألفار آخرون إ صفعوبة ضعريفه
لتداخله مع مص ففطلحا أخرى ةا نزعة ه ففياه ففية أو اجتماعية وضبب اريا آخر م الناقدا النال ففويا هذا اكص ففطلح مؤمنا
باختالف أدب اكرأة ع أدب الرجلو انه ينطلا م منا طا غ ،ضابعة للال ففيطرة الذكورية كما يعاس جتارب اكرأة وخرب او أما
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الااضبا امد حتفء ف م اكصففطلح وعارض ف بصففورة عامة إدراا إنتاجه ااديب ا باب اادب النالففوي3و وا العامل العريب
واجه اكص ففطلح مش ففاكل مء ففاعفة وكثر مال ففمياضه منها "اادب النال ففائ أو النال ففوي" و"اادب اانثوي" و" أدب اكرأة" و"
اادب اكرأوي" واو ةلمو وقد أمجعت الااضبا العربيا على راض ضصني" نتاجه ا باب "اادب النالوي".
وقد ضبلور مصطلح "اادب النالوي" أو "اانثوي" نتيجة اكخا ،ااديب النمدي للنص" ااوت م المرن التاهع عشرو حيث
لهد الالاحة اادبية ا جليزية أكث" حءور نالوي ا هوح الرواية 4وا هذا ضذكيد على أن اكصطلح غريب اجلذور ويؤكد
هذا أيءففا ما ةكرضه ااعرج بموهلا ":النماد اهففتمبلوا اهلجو النالففوي على الرواية بالعمل على ضصففنيفه واهففتنبا اكعاي ،النمدية
اكالئمة لهو ةلم أنه مل يا واردا أن حياكم نتاا اكرأة ااديب واا اكعاي ،ةا ا اليت كان حياكم مبوجبها نتاا الرجل".5
يموت الغذام  " :ضال ففهم اكرأة ا ضبين لغة الذكر ا ضره ففي اكفاهيم الذكورية للغة حىت نش ففذ عالقة طردية بني الذكورة واللغةو
إة ضرته ف الذكورة كلما ارضمى اكال ففتوى اللغوي يموت " ص ففار ا،ء ففور اكذكر هو جوهر اللغة وضعممت الذكورة عرب الاتابة حىت
صار وجهها وضم،ها وكلما ضصاعد اكالتوى اللغوي ضعممت معه الذكورةو اممة ا بداع ه الفحولة".6
إن ه ف ف ف ففع اكرأة لتذنيث اللغة ه ف ف ف ففعيا حثيثا وليس ه ف ف ف ففهالو وقد وجلته اكرأة اجلاهلية وإن كانت مملة باكعب الرتاكم الذي يعين
ال اثرةو وهذا مل مينحها م طرح كل أبواب الف و وا،ل لتذنيث اللغة هو المء ف ف ف ففاف على الثنائية اللفظ واكعب كما يرى البعضو
وةلم م أجل إعطاف اكعب حمه ا ضمرير مص فف،ه دون وص ففاية اللفظ عليهو وهنا ضرضم اللغة النال ففوية إ مص ففاف لغة الذكورة
اتص ،ةاضا ال موضوعاو وأنا أرا ها ضال ،ا االجتاه الالوي حينما أجد أكثر اكهتما باكتالاب اكهارا ه نالوةو وال أعتمد
أن الرجل هيتوق" ع اهتالب اكرأة حمها ا التميز والريادة ليواصل هلطته على الف .
وضرى ب مال ف ف ففعود " أن الغمو ،الذي ينال ف ف ففحب على وجها الن،ر اكمدمة كفهو مص ف ف ففطلح اادب النال ف ف ففائ آ م عد
حتديد وضعري" كلمة "نالففائ " اليت حتمل دالال مشففحونة باكفهو ا،رمي االحتماريو وهذا ما يداع اكبدعا إ النفور منه
على حالاب هويته ايالمط بالبب ةلم ا اهتالب الفهم الذكوري".7
وال بد لنا قبل اأروا م هذه ا لفاالية وعر ،ضعري" للمصفطلحو أن ادد بعض اامور اليت م لفذ ا أن ضالفعفنا ا ضمدمي
ضعري" ممبوتو م ةلم عد اعتبار كل ما ضاتبه اكرأة أدبا نال ف ففويا يموت نزيه أبو نء ف ففات" :إن الرواية ال ضاون نالف ف فوية جملرد أن
كاضبتها امرأةو بل ال بد للرواية اليت حتمل صفة النالوية أن ضاون معينة بصورة جزئية أو كلية بطرح قءية اكرأة باكعب اجلنالوي
أو اجلندريو ليس كتصني" طبيع لوجود لخصيا م الرجات أو النالاف داخل النص الروائ "
مضامين السرد النسوي:
حتاوت ه ففيمون ديبواوار ضفال فف ،ه ففيطرة الرجل على ه ففاحة اادب والتذه ففيس ل عراف اادبية اتموت :إن الرجل هو الذي حيدد
ا نال ف ف ف ف ف ففاين وليال ف ف ف ف ف ففت اكرأةو وال تء ف ف ف ف ف ففاد بينهما يرجع إ العهد المدمي ومل يا للمرأة ضاري منفص ف ف ف ف ف ففلو وال ضء ف ف ف ف ف ففام طبيع .
إن اكتتبع كالار الاتابة اانثوية العربية اكتصاعد ا العمود ااخ،ة م المرن العشري وبداية هذا المرنو ا جمات النمد أو الشعر
حل
أن الاتابة مل ضعد اا
أو الال ففردو ده قد اقرتن وااز جديدة وبش ففرو ةاضية وموض ففوعية مغايرة لتلم اليت ه ففاد م قبلو إة حل
ةكوريا احال ففبو بل أص ففبحت انش ففغاال أنثوياو ضال ففائل هبا اانثى عاكهاو وضدااع هبا ع خص ففوص ففيتهاو وع حموقها ا نال ففانية
اكاللوبةو وضمتحم هبا عوامل التجريب ضم حمل اللغةو لتاتش" ما هبا م اءافا .
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وهذا الرواا على مال ففتوى اامساف والعناوي و كان له أثره على مال ففتوى انحلية ومجالية الاتابة م جهةو وأل ففاات الوع بذه ففئلتها

ا عالقتها مبا أنتجته ةاكرة الفحولة م جهة ثانيةو خاصف ف ففة وأن هذه الاتابة ضتميز باقتحامها جلدران الصف ف ففمت والنالف ف ففيان عرب

كتابة اجلالد ضارة وحتب ،الذاكرة ضارة أخرى بغية اءح اانالاح الثمااية الالائدةو وةلم با صرار على إاالاح اجملات للتعب ،ع
الذا واه ففتدعاف اكتخيل لاال ففر نطاح ضلم اانال ففاح وحتديها بإطالح ص ففو ااناو وإعطائها حء ففورا مركزيا ض ففم خطاب
مؤثث واا خصففوصففية ومتطلبا اكرأة .والبد هنا م اهففتحءففار عامل اكثاقفةو وحركة االنفتاح على "الن،رية النالففوية الفرنالففية
" باأصويو واليت حممت إجازا الاتا.
"وضااد موض ف ففوعة اجلنس ال ضغيب ع مء ف ففامني هذا الال ف ففردو الم ضعد الااضبة العربية ضش ف ففعر بذي حرا ا ا،ديث ع اجلنس
ووصف ف فف" مغامرا بطال ا اجلنالف ف ففية انطالقا م إميا ا بذن ةلم حا هلا كما هو حا الرجل"8و اما هذه اكالف ف ففاواة اليت ضريدها
اكرأة واليت جتعلها مطمعا هف ف ف ف ف ف ففهال اي رجلو ال ضميدها ااعراف وال العمائدو وضرى ا اأروا عنها م،هرا م م،اهر التحررو
اذي أدب وأي مء ففمون ضريد اكرأة أن جتعله موض ففوعا للال ففرد اللغوي؟ وم أبرز م،اهر ثورة الال ففرد النال ففوي هو ه ففيطرة اانثى
على عامل النصو وإهناد أدوار البطولة للمرأة وهذا يعين إقصاف للرجل ولدورهو وهذا يار ا ن،ر الااضبة هيطرة اانثىو وه
أي الااضبة هبذا العمل ضريد قلب اادوارو مغيبة قانون الطبيعة.
مشاريع تأنيث الرواية العربية:
يشف" ،نزيه أبو نءفات" إ ظهور باكورة النت اا ااديب النالفوي ا،ديث ا النصف" الثاين م المرن التاهفع عشفرو أي مع ظهور
رواية "عائشفة التيمورية" "نتاا ااحوات" مث ضتالت الروايا النالفائية حىت وصفل عددها عا  2003إ ما يزيد ع أل" ومائة
رواية ا هائر ااقطار العربية".9
وإن ما يمات ع أن رواية (أروى بنت اأطوب  )1949لوداد ه ففااكيين ه الرواية النال ففوية ااو ا ضاري ا الرواية العربية
اإن ايه الاث ،م التجاهل أو اجلهلو امد ظهر روايا بذقال نال ف ف ف ف ف ف ففاف عربيا عديدة قبل ةلم التاري رواية (حال ف ف ف ف ف ف ف
العواقب) صف ف ففدر ا ب،و عا  1899وبعد ةلم ضعاقب صف ف ففدور الروايا النالف ف ففائية .أي أن حال ف ف ف العواقب قد هف ف ففبمت
(زينب) امد حالني هيال يمالة عشر عاما.
وال ضاتف الباحثة ا عر ،روايا جليل الرائدا (زينب اوازو عفيفة كر و لبيبة هال ف ف ففمو اريدة عطايا )..ولانها ضتابع الرحلة
مع ضطور ا الرواية العربية النالف ف ف ف ف ففائية مرحلة مرحلةو وال ضبخل ا عر ،العديد م هذا النتاا الروائ  .وضتوق" الباحثة عند ما
ضراه ناال ف ففة ع،يمة ضعرض ف ففت هلا ماانة اكرأة ا العمود الثالثة اليت ه ف ففبمت منتص ف فف" المرن العشف ف فري بال ف ففبب م ظهور نزعا
ضالف ف ففلحت بالمومية االل ف ف فرتاكية (النازية)و وم ما أث ،ا االحتاد الالف ف ففوايييت م آمات ا حتطم اآلمات م ن،ا اجملتمع اابويو
وأا عانته ا،ركا التحررية ا أمرياا م ضغلغل ااااار الفرويدية اليت رأ ايها الباحثة خدمة للمواق" الرجعية م قءف ف ف ف ف ف ففية
اكرأة بعامة .لا هذه الفرتة بالنالففبة للوضففع العريب كانت خمتلفة امد لعبت النالففاف دورا هاما ا حركا التحرر م االنتدابو
وقد ضذهس االحتاد النالائ العريب عا  1928أي قبل إنشاف جامعة
الدوت العربية وايل العشري عاماو واهتمر النشا النالائ متفاعال مع ااحداث معربا ع آمات التحرر والوحدة والتمد ..
وقد برز ةلم ا الروايا النالف ففائية اليت مل ضا متشف ففاهبة مع ما أصف ففدره الرجات بل عرب ع اري متااائة معهم وأصف ففبحت
أصوا
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اميل نص ففر اهلل مرورا بف ف ف ف ف ف ف ف ف (أروى بنت اأطوب) و(جرمية رجل) لص ففربية حممد و(الرجل هو اجلاين ) و(ا،جاب اكهتوك) هلند
هففالمه و(ا،ب والوحل) انعا مالففاكة .وضتوق" الباحثة بدهشففة إ موق" النماد م الرواية النالففائية ا ضلم الفرتة وما ضالها
وضتوق" عند نمد (حال ف ف ف ف ف ف ففا اأطيب) لرواية (ا الليل) هليا نوياليتو وهو اكوق" الذي أثر ا جيل م طلبة وطالبا كلية
اآلداب بدمشا أ ضتلمذوا على يديه.
وضفتتح الااضبة بثينة ل ف ف ف ففعبان الفص ف ف ف ففل الرابع م كتاهبا "ضاري الرواية النال ف ف ف ففائية العربية" بعر ،رواية (اجلاحمة) للمصف ف ف ف فرية (أمينة
الالففعيد) مبينة أوجه االختالف بينها وبني رواييت (أنا أحيا) لليل بعلبا و و(أيا معه) لاوليت خوريو وضعر ،كا ضعرضففت له
بعلبا م هجو ونمد أاصففحت عنه ااخ،ة ا ممدمة روايتها التالية (اآلهلة اكمالففوخة) وضاشفف" كل م كوليت وليلى عامل
اكرأة بتفاصيله الدقيمة وأبعاده الواهعة وهو ما ضابعته هعاد زه ،ا (اعرتااا امرأة مالرتجلة).
الماهم اكشرتك ا روايا هذه اكرحلة هو إبراز المءايا الرئيالية اليت ضشغل بات النالاف العربيا .
الفرتة م  1960إ  1967روايا هذه الفرتة كانت ه ففياه ففية أكثر منها اجتماعية وهذا ما ضص ففل إليه الباحثة بثينة ل ففعبان
م خالت قراف ا لروايا  :لطيفة الزيا و ليلى اليااو مب جبورو كوليت خوريو حياة بيطارو ماجدة العطارو وإميل نصف ف ف ف ف ف ففر
اهلل..
إ

-كل على طريمتها -حيلل الواقع ويمومنه م نواحيه االجتماعية والالففياهففية ويالففتحءففرن رؤيا جديدة ضءففع ااهففس م

أجل إعتاح كل م الرجات والنالافو وم أجل البماف الالياه واالزدهار اكالتمبل ل مة العربية بااملها.
لمد اه ففتغرقت الروائيا العربيا عميما ا اكص فف ،الوطين والموم و وه ففاا ا كش فف" عيوب اجملتمعو إ ك مال فااا ا
أدب ا،ربو ونالففج نالففيجا واهففعا م العالقا يلعب ايها حدوث ا،رب دورا واهففعاو بينما انصففرف الرجات للحديث ع
خطر اجلبهة وهففاحة الوغىو وهذا ما وجدضه الباحثة ا قرافة (دمشففا يا بالففمة ا،زن) اللفت ا دلاو (عصففاا ،الفجر) لليلى
عالف،انو (الدوامة) لممر كيالينو (وداع مع ااصففيل) لفتحية حممود اكانعو (ضشففرح غربا) لليلى ااطرشو (هففذمر على ااحزان)
لبلميس حوماين و(ليلة اكليار) لغادة الالمان..
الرواية والمرأة الجزائرية:
اعلى الرغم م كون رواية (غادة أ المرى) لرض ف ففا حوحو الص ف ففادرة ه ف ففنة  1947كانت أوت رواية جزائريةو اإن اكرأة مل ضمتحم
كتابة الرواية إال بعد أزيد م ثالثني هففنةو ا أواخر هففبعينيا المرن اكاضف حالففب مع،م الدراهففا اليت قاربت نشففذة الرواية
باجلزائر و امد أقر أمحد دوغان ا كتابه (الص ففو النال ففائ ا اادب النال ففائ اجلزائري اكعاصف فر) ضذخر ظهور اادب النال ففائ
اجلزائري ممارنة مع الدوت العربية واعترب أن (الرواية ظلت غائبة حىت هفنة  1979لتطل علينا (يوميا م مدرهفة حرة ) وكان
هناك مشف ف ففروع رواية ا أدب الراحلة زليخة الالف ف ففعودي لا رحيلها حات دون ةلم) و وظلت اااوال لف ف ففحيحة حىت االفية
الثالثة لياون ما أص ف ففدرضه النال ف ففاف إ حدود ه ف ففنة  47 / 2010عمال روائيا منها أزيد م  40رواية ا العمد ااوت م هذه
االفية وا ما يل ما اهتطعنا اهتمصافه م روايا نالائية جزائرية حالب الالنوا :
–صدر نص واحد ا أواخر الالبعينيا هو (م يوميا مدرهة حرة) لزهور ونيال هنة .1979
–ال نص روائ نالائ ا الثمانينيا
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–نص ففوي ا التال ففعينيا ه (لوجة والغوت) لزهور ونيال ف ه ففنة  /1993ةاكرة اجلال ففد ه ففنة 1993و واوض ففى ا،وا ه ففنة
 1996احال مال ففتغامن  /رجل وثالث نال ففاف لفاطمة العمون ه ففنة  / 1997وا آخر ه ففنة م المرن العش فري كانت رواية
(مزاا مراهمة) لفءيلة الفاروح ورواية (عزيزة) لفاطمة العمون .
هل المرن الواحد والعش ف ف ف ففرون حىت ضداا ا نتاا النال ف ف ف ففائ الروائ هادرا ا العامل العريب ومنه اجلزائر .اإةا كانت
–لا ما أن َّ
اجلزائر مل ضشففهد إال هففبع روايا نالففائية خالت ضار ها الروائ إ هففنة 1999و امد ضءففاع" هذا العدد عدة مرا ا وقت
وجيز اتم إص ف ف ففدار أربعني رواية نال ف ف ففائية ا الال ف ف ففنوا العش ف ف ففرة ااو م المرن واحد والعشف ف ف فري  ..ون،را ااية ا نتاا ا هذه
الالف ففنوا العشف ففرة كما ونوعا هف ففنركز ا هذا اكبحث على هذه الفرتةو ونبدأ قرد ضلم النصف ففوي لنءف ففعها أما المارا حالف ففب
هنوا إصدارها لتاون أرضية وقاعدة بيانا لال م يهمه دراهة الرواية النالائية ا هذا البلد :
–ا هففنة  2000صففدر ثالث روايا ه  :أولففا بربرية جلميلة زنيرب و (بني اا وط ) لزهرة ديمو (بيت م مجاجم)
لشهرزاد زاغز .
–ا ه ف ففنة  2001مت إص ف ففدار أربع روايا ه  ( :ر الص ف ففمت) ليامسينة ص ف ففاحلو (ا،ريا والميد) لال ف ففعيدة بيدة بول ف ففالتو
(ضداعيا امرأة قلبها غيمة) جلميلة زنيربو (الشمس ا علبة) لالم،ة هوارة.
–خالت هنة  2002صدر ثالث أعمات روائية ه ( :ا اجلبة ال أحد) لزهرة ديم و (أحزان امرأة م برا اكيزان) ليامسينة
صاحلو (ضاف اأجل) لفءيلة الفاروح.
–وا ه ف ففنة  2003خرا إ الوجود  3إص ف ففدارا ه ( النغم الش ف ففارد) ربيعة مراحو (عابر ه ف ف فرير) أحال مال ف ففتغامن و (قد
ا،امة) رليدة خواز .
–ومل ضشهد هنة  2004إال ميالد روايتني اا (الالمم ال يبات) نعا بيو ،و ( زنادقة) لالارة حيدر .
–وهو نفس العدد الذي ص ف ففدر ه ف ففنة  2005وكانت الروايتان لااضبة واحدة يتعلا اامر ب(ةاكرة الد اابيض ا 1الدموع
رايميت) أد ة منري و (ةاكرة الد اابيض ا 2هطور ال متحى) للااضبة نفالها.
–يرضفع العدد إ أربع روايا  2006ه ( ةاكرة الد اابيض ا 3الذكريا ) أد ة منري و (لعاب ااربة) لال ف ف ففارة حيدرو
(وط م زجاا) ليامسينة صاحل وأخ،ا ( اكتشاف الشهوة) اءيلة الفاروح.
–وحتطم هففنة  2007اارقا بالففبع روايا ه ( :جالففر للبوح وآخر للحنني) لزهور ونيال ف و (لففهمة الفر ) لالففارة حيدرو
(اعرتااا امرأة ) لعائش ف ف ف ففة بنور (بنت اكعمورة) (اراش م قتاد) لعتيمة مسايت و (إ أن نلتم ) مييليا ارحيةو (أجرا الش ف ف ف ففتاف
ا )1عائشة منري و (أجرا الشتاف ا )2للمؤلفة نفالها.
–ولهد هنة  2008ثالث روايا ه ( مفرتح الطرح) لعب ،لهرزاد و ( نمش على جدائل امرأة) لارمية معمري و رواية
( بعد أن صمت الرصاي) لالم،ة قبل .
–ويرتجع العدد إ روايتني ا ه ف ف ف ف ف ف ف نة  2009اا ( :اهلجالة) لفتيحة أمحد بوروينة .ورواية ( قليل م العيب ياف ) لزهرة
ديم.
–وأخ،ا كانت أربع روايا هففنة  2010ه (أعشففاب الملب ليالففت هففوداف) لنعيمة معمري و (أءففر) ليامسينة صففاحلو (ل
نبيع العمر) لزهرة مبارك و (أخ،ا أقاليم اأوف) لفءيلة الفاروح.
هذ ا كل ما أجزضه نالاف اجلزائر وهو عدد ال بذ ممارنة مع الاث ،م الدوت العربية ااخرىو ويااد ياون العدد متشابه مع ما
كتبته النالف ف ف ففاف ا اكملاة اكغربية ( 53نصف ف ف ففا روائيا إ حدود  )2010مع ا لف ف ف ففارة إ أننا متانا م قرافة عدد م الروايا
اجلزائرية النال ففائية الص ففادرة ا العمد الثاين م المرن الذي نعيش ففه لاننا مل نتما م متابعة كل جديد ان اكوض ففوع ال زات ا
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ضفاعلو وظروف التوزيع ا العامل العريب ليال ف ففت على أحال ف ف ف ما يرا ا هذه اايا و لذلم ناتف ضال ف ففليط الء ف ففوف على الفرتة
ااددة ا العمد ااوت …
وعند ضصف ف ف ف فففح هذه ااعمات يدرك الم ارا للوهلة ااو أن أغلبها ظل لف ف ف ف ففديد االرضبا بالمءف ف ف ف ففايا الوطنية الاربى اليت عراتها
اجلزائر ااانت يتيما الوط  /االهففتعمار /الثورة /ا رهاب … بارزة ا أعمات مثل (وط م زجاا) ليامسني صففاحلو و (بني
اا وط ) لزهرة ديم وا كل م رواية ( ا اجلبة ال أحد) ورواية (الشف ففمس ا علبة) لالف ففم،ة هوارة ورواية (بعد أن صف ففمت
الرص ف ف ففاي) لال ف ف ففم،ة قبل و و (بيت م اجلماجم ) لش ف ف ففهرزاد زاغزو واء ف ف ففيلة الفاروح ا روايتها (ضاف اأجل)… .لا يبمى
اجلنس واجلال ف ففد اانثوي ا عالقته بالرجل اأيط الرابط بني مع،م ضلم ااعماتو اال نااد نص ف ففادف رواية جزائرية نال ف ففائية إال
وللجنس وا،ديث ع اجلالد اانثوي ايها نصيب ..
قبل الغوي ا موضففوع حديثنا ال بد م ا لففارة إ أن هذا التطور ا الاتابة النالففائية ا الالففنوا ااخ،ة له ما يفالففره م
أهف ف ف ف ف ف ففباب على أر ،الواقع؛ اتذخر الاتابة لدى اكرأة اجلزائرية كما لدى النالف ف ف ف ف ف ففاف ا خمتل" البلدان العربية مرضبط باالحتالتو
وبوضففعية اكرأة ا ضلم اجملتمعا وضفشف اامية ا صفففوف النالففافو لا ما إن بدأ وضففع اكرأة يتحالف اجتماعيا وثماايا حىت
زامحت الرجل .وضفوقت عليه ا ميادي متعددة منها كتابة الروايةو افرضت نفالها وانتزعت حموقهاو ومتتعت ولو نالبيا ببعض
ا،رية ومتانت م مواصف ففلة ضعليمها والتعب ،ع أااارها باث ،م اجلرأة بعدما خرجت م البيت كفءف ففاف مغلا إ اءف ففافا
اكؤهف ف ف فال ف ف ففا العامة  ..واه ف ف ففتطاعت اكرأة إظهار قدرة على ا بداع وإزاحة الرجل م على عرش الاتابةو وأكثر م ةلم مسح
ضطور وع اجملتمع با قبات على ما ختطه أنامل النالف ف ففاف والتفاعل معهو كما أصف ف ففبحت دور النشف ف ففر ضتالف ف ففابا على نشف ف ففر كتابا
النالافو وهاات اكؤهالا الرمسية واأاصة ا خلا مالابما  .وملتميا ضار ا بداع النالائ وطنيا وجهويا وقوميا وضعرف
به .ااان م الطبيع أن ختلا النالاف ضراكما ا هذه الالنوا …
ه إةن  27امرأة م اهففتطاعت أن ختلد امسها ا ضاري الرواية اجلزائرية إ هففنة  2010ثالثة منهم امط م اهففتطع كتابة
أربع روايا ه  :أحال مالف ف ففتغامن و اءف ف ففيلة الفاروح .و يامسني صف ف ففاحل ..ومبا أن رواييت مالف ف ففتغامن (ةاكرة اجلالف ف ففد و واوضف ف ففى
ا،وا ) كانتا ا المرن العشفري و والااضبة نالت ح،وة النماد العرب ا اكشفرح واكغربو هفنركز أكثر على جتربة اءفيلة الفاروح
ا ا أكثر ضذليفا وان أزمة اجلنس (موضففوع ثنا) أكثر وضففوحا ا روايا ا و وان اءففيلة أكثر إ،احا على الاال باهففم اكرأة
و بل جعلت ا روايا ا ااربع (مزاا مراهمة  /1999وضاف اأجل  /2002اكتش ف ف ف ف ف ف ففاف الشف ف ف ف ف ف ففهوة  /2006وأقاليم اأوف
{ ) 2010جعلففتم م قء ف ف ف ف ف ف ففايففا اكرأة بؤرة كالمهففاو دون أن ختف ضففذمرهففا م واقع اكرأة اكزري و وأن ضتطلع إ حترير اكرأة
وانعتاقها م أغالت اكاض ف ف ف ف ف ف بالرتكيز على معاجلة خمتل" قءف ف ف ف ف ففايا اكرأة قرأة قل ن،،هاو وخاصف ف ف ف ف ففة ما يتعلا با،بو العذريةو
الطالحو ال زوااو إجففاب البنففا و التعليم و ا،جففابو العالقففة الزوجيففةو الش ف ف ف ف ف ف ففذوةو التعففددو ميش اكرأة ومعففانففا ففا م العمليففة
الذكورية إض ف ف ففااة ضوح جال ف ف ففد اكرأة إ اللذة واجلنسو دون أن مينعنا ةلم م االلتفا إ غ،ها م الروائيا عند الء ف ف ففرورة
….
إن ولع النالففاف بالاتابة ع اجلنس وا جلالففد جعل م أزمة اجلنس أهم قءففية ا منت ما حتايه النالففاف .وجعل منها أهم قءففية
عربية ا الرواية النال ف ففائية بدون منازعو اتجرأن على موض ف ففوعا ظل االقرتاب منها حمرما .حمطما أغالت كل رقابة أو مرجعية
كانت ختر اااواهو مال ف ففتفيدا م هامش ا،رية اليت أص ف ففبحت ضتمتع به اكرأة العربيةو وجاعال م اجلال ف ففد جماال للاتابةو
يص ففف ضفاص ففيل كل منحنياضه وأخاديده واجاجهو ومعلنا ع رغبته ا إل ففباع غرائز هذا اجلال ففد ا واقع يعد ا،ديث ع
ا،ب خطيئة خاصة م اكرأة اليت ارضت عليها هلطة التماليد ال،هور مب،هر ا،شمة والعفة…
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إةا كانت رواية (مزاا مراهمة ) قد صف ف ففدر هف ف ففنة  1999اإن أوت رواية لفءف ف ففيلة الفاروح ا االفية الثالثة ه ( ضاف اأجل)
وايها ضتعر ،اءف ف ف ففيلة إ اختطاف الفتيا واغتصف ف ف ففاهب ا العش ف ف ف فرية الالف ف ف ففوداف باجلزائرو مؤكدة على أن االغتصف ف ف ففاب أصف ف ف ففبح
"إه ف ف ف ف فرتاضيجية حربية" لذلم كانت الرواية (م أجل  5000مغتص ف ف ف ف ففبة ا اجلزائر) وض ف ف ف ف ففد ضواطؤ خمتل" ماونا اجملتمع على
احتمار اكرأة واهففتغالهلاو االنالففاف ضغتصففب على مرأى ومالففمع وال أحد يالففمع ص فراخ اكرأة ويغيثها وا هذه اجلملة الالففردية ما
يلخص المء ف ففية ( :أم ،مجاعة يال ف ففتعني باثنني م رجاله يغتص ف ففب رزيمة أمااا وه ضص ف ففرخ دون أن يغيثها أحد ) وحىت رجات
الشف ففرطة الذي يفرت ،ايهم محاية النالف ففافو ومالف ففاعد

على اهف ففرتجاع حموقه يتواطؤون ويرجحون أن ضاون اكغتصف ففبا قد

ةهنب إ مغتص ففبيه بإراد … والطبيب ال يراض ضمدمي اكال ففاعدة لفتاة على ا جها ،دون إةن م الش ففرطةو وااب يرى
البنت وص ف ففمة عار و يتنار البنته (ميينة) رغم اختطااها أما عينيهو أا ولد لديها ا حبا وراض ا،ياة ااانت نتيجتها اكو
… وأب أخر يءف ف ففع حدا ،ياة طفلته ا واحدة م أكثر ا،اايا ضذث،ا ا روايتها :.حااية الفتاة ةا مثاين هف ف ففنوا (رميا
جار) اليت اغتص ففبها أربعني ص ففاحب دكان كا دخلته الفتاة لشف فراف حلوىو وبدت أن جتد اكال ففاندة م والدها والمص ففاي هلا م
اجلاينو اعتربها ااب وصمة عار وجب التخلص منهو امتلها بيده ورماها م أعلى جالر (هيدي اماليد ) كداراة الفءيحة ..
وأعما (خالدة) يتدخلون كنعها م مواص ف ففلة الدراه ف ففة مفء ف ففلني ض ف ففرورة ضزو ها م أي كان م العائلة ص ف ففون لش ف ففرف العائلة
وخواا م أن يدنس هذا الشففرف إن ه أكملت دراهففتها… هذه أصفوا وم،اهر ا الرواية ضشففال صففرخة مدوية ا جمتمع
صففم أةنيه ع أال ومعاناة النالففافو أا جعل اكغتصففبة ضم" على حدود ا ،اد أما هذا الصففمت الرهيب ..ومل يمتصففر التنايل
بالنالاف على االغتصاب امط بل ضءي" (إ م يذضون كل مالاف ويرغموننا… ميارهون العيب وحني نلد يمتلون اكواليد وكذلم
جعلت يامسينة ص ففاحل م قء ففية اكرأة يتيمة أه ففاه ففية ا روايا ا ( ر الص ففمت  /2001أحزان امرأة م اكيزان  /2002وط
م زجاا  /2006أءر  )2010وضبمى رواية (أحزان امرأة م برا
اكيزان) قد ضناولت موضوع أزمة اجلنس بوضوح م خالت الرتكيز على حياة الدعارة حيث يصبح (اجلالد ثروة ب اهتغالهلا)
م خالت مناةا بش ف ف فرية ضصف ف ففارع م أجل البمافو أاها صف ف ففديمة الالف ف ففاردة ا اجلامعة وأمهاو كتجارب ا اكدينة وجتربة ثالثة ا
البادية ..االصف ف ففديمة إة حتا ع أمها اليت كانت متته الدعارة ا جمتمع يتشف ف ففدح بالشف ف ففرف علنا وميار الرةيلة خفية ( كان
النا ين،رون إلينا ن،رة ضث ،التمززو حىت أولئم الذي يتالف ف ففللون إ بيتنا ليال لنفس اكتعة حيتمروننا ا الصف ف ففباحو كانوا حيتمروننا
باه ف ف ففم الش ف ف ففرف)  .حتا كي" وجد نفال ف ف ففها منغمال ف ف ففة ا الدعارة بعد وااة أمهاو دون أن مينعها ةلم م ا،ص ف ف ففوت على
الباكالوريا وولوا اجلامعة وضرضم ا هف ف ف ف ف ف ففلم الدعارة إ الفنادح الراقيةو وهف ف ف ف ف ف ففيارا الرااهيةو ومعاقرة رجات ااعمات … أما
النموةا الثالث امصة أرمة راءت الزواا لرتيب أبنافها الصغار ااثر حوهلا \الشائعا ا جمتمع (الفءيلة {ايه م ال حتم
م اجلوع) الم يا أمامها ه ففوى ا ةعان (الال ال ففتهاها ا ا،را ااانت اأطيئةو خطيئة أن ضص ففبح امرأة مجيلة عاهرة ك
ضنمذ أبنافها م اجلو وم م،اهر أزمة اجلنس ا الرواية النالائية اجلزائرية
هاذا ياون اجلنس حاضف ف ف فرا بموة ا روايا النال ف ف ففاف اجلزائريا مثل باق الروايا النال ف ف ففائية العربية بل ضعتربه هف ف ف فارة حيدر ا
روايتها ااخ،ة (لف ف ف ف ف ف ففهمة الفر ) ( إنه ال،مذ اابدي يا عزيزيتو اجلنس بالنالف ف ف ف ف ف ففبة لم هو الطريا الوحيد للخلودو ا كل مرة
متاره ف ف ف ففني ايها هذه اال ف ف ف ففياف يل إليم أنم ابتلعت كمية إض ف ف ف ففااية م رحيا ا،ياة ضعتمدي أن كل رجل يذخذك بني ةراعيه
هفوف مينعم م اكو ) لذلم ياون ا،رمان هفببا ا الفتعات لفهوة البطلة أكثر خاصفةو وكان زوجها غائبا أو نائماو وعندما
ضركبها الرغبة اجلاحمة ضتحلل (مجيع الش ف فرائع لتحل ماا ا ديانة الش ف ففهوة ملاة مرتبعة على ااجال ف ففاد) وحتوت ضلم الش ف ففهوة بينها
وبني أن ضفار ا العواقب إةا ما ااتءح أمرها وه ضتاللل لغراة أخ زوجها ضموت (اتحت الباب أخ،ا حني صار جالدي كله
متفتحا الهتمبات أمطار اللذة اارمةو لا إدوار كان نائما )….
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هذه جمرد مناةا ممتءبة م ضصور الرواية اجلزائرية النالائية ليتيمة اجلنس وه مناةا ضبني باكلمو مدى جرأة اكرأة العربية على
مالمس اكال ففاو عنهو والبوح بالرغبة ا إل ففباع غرائزها وإعالن ضذمرها م ه ففلطة الرجل .وعدوانيته على أن اء ففيلة الفاروح
يبمى صاحبة االختصاي بدون منازع خاصة ا روايتها (اكتشاف الشهوة ) الصادرة هنة 2006
لعل أهم ما غدا مييز الرواية العربية اكعاص ف ف ف ففرة بنون النال ف ف ف ففوةو ضركيزها على أزمة اجلنسو وضص ف ف ف ففوير أزمة العالقة بني اكرأة والرجلو
اوجدنا الاث ،م الروايا اجم الرجات؛ ايمدمه بعءففه االففال جنالففياو وعاجزا ع إلففباع غرائز النالففافو وضصففوره أخريا
أنانيا كل ما يهمه إطفاف ناره دون أدىن ضفا ،ا ل ف ف فرياتهو وضصف ف ففوره أخريا هف ف ففاعيا او الشف ف ففذوة وحام أغلبه على عالقة
مع،م اازواا ا الرواية النالائية بالفشل أو االنفصاتو أا داع الزوجا للبحث ع حل آخر بعيدا ع الزوا اكتاللط….

قائمة الهوامش:

 -1يراجع الغذام عبد اهلل حممدو اكرأة واللغةو الدار البيءاف-اكركز الثماا العريب 1917و ي35
-2يراجع ااعرج نازكو صو اانثىو دراهة ا الاتابة النالوية العربيةو دمشا ااهايل للطباعة والنشر والتوزيع 1997و ي25
 -3حممد قاهم صفوريو لعرية الالرد النالويو جامعة حيفاو كلية العلو ا نالانيةو قالم اللغة العربية وآداهباو ضشري الثاين 2008و ي6
-4ااعرج نازكو صو اانثىو ي25
 -5ب مالعود رليدةو اكرأة والاتابةو الدار البيءاف ااريميا الشرح1999
-6ااعرج نازكو صو اانثىو ي26
-7الغذام عبد اهلل حممدو اللغة واكرأةو ي35
-8ب مالعود رليدةو اكرأة والاتابةو ي82
-9حممد قاهم صفوريو لعرية الالرد النالويو ي11
-10أبو نء ففات نزيهو مت رد اانثى ا رواية اكرأة العربية أو ببلوغرلفيا الرواية النال ففوية العربية ()2004 -1885و ب،و اكؤهف فال ففة العربية للدراه ففا
والنشر 2004ي269
المصادر والمراجع
 ااعرج نازكو صو اانثىو دراهة ا الاتابة النالوية العربيةو دمشا ااهايل للطباعة والنشر والتوزيع 1997و ب مالعود رليدةو اكرأة والاتابةو الدار البيءاف ااريميا الشرح1999 أبو نء ف ففات نزيهو مترد اانثى ا رواية اكرأة العربية أو ببلوغرلفيا الرواية النال ف ففوية العربية () 2004 -1885و ب،و اكؤهف ف فال ف ففة العربية للدراه ف ففاوالنشر 2004ي269
ب مالعود رليدةو اكرأة والاتابةو الدار البيءاف :ااريميا الشرح1999 الغذام عبد اهلل حممدو اكرأة واللغةو الدار البيءاف-اكركز الثماا العريب 1917 -حممد قاهم صفوريو لعرية الالرد النالويو جامعة حيفاو كلية العلو ا نالانيةو قالم اللغة العربية وآداهباو ضشري الثاين 2008
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انفتاح «المطر يكت سيرتي» للروائي مرزاق بقطاش على الفنون
الفن ٌّ
متحكما في العملية السردية
د .عمر عالور (اكدرهة العليا ل هاضذة-بوزريعة-اجلزائر)
ملخص:
دف هذه الدراهففة إ ضبيني أن اكوهففيمى والرواية انان زمنيانو وأن انفتاح ااو كف هففردي على الثانية كف إيماع يتعدى
لففدى بعض ا لروائيني دائرة الوظيفيففة التثميفيففة (حني يعمففد الاففاضففب إ ضزويففد المففارا قملففة معففارف انيففة) إ دائرة الوظيفيففة
البنائيةو حيث يص ففبح حء ففور الف  -كاكوه ففيمى والره ففم التش ففايل مثال -متحاما ا العملية الال ففردية ةا او وهو ما نالح،ه

عند الروائ اجلزائري مرزاق بقطاش أي ضلعب آلة الاالاال ف ف ففاان دور البطولة ا روايته «اكطر ياتب ه ف ف فف،ضه» بل أن االنتمات
م زم إ زم (م ا،اضففر إ اكاض ف مثال) يتم عرب العزف على هذه االة اكوهففيميةو أي أن اكوهففيمى هنا ضصففبح ضتحام
ا االهرتجاع الزمين الذي هو عملية هردية.
الكلمات المفتاحية :اكوهيمىو الالردو مرزاح بمطاش.
ABSTRACT:
This study aims at showing how both music and novel are temporal. The
disclosure of the novel being a narrative art to music being a rhythmic art goes
beyond the immediate cultural function ( providing the readers of some artistic
notions) to that of a structural function. The presence of arts, such as music or
painting, within a novel becomes a part of the narrative process itself. We notice
in " Al- Matar Yaktob Sirataho/ Rain writes its Autobiography" of the Algerian
novelist Merzac Bagtach that using a musical instrument, the harpsichord, not
only plays a major role akin to a protagonist but also it helps to denote time
shifts ( E.g. from the present to the past ). Playing the harpsichord becomes the
background of flashbacks, a narrative component as we know.
Keywords: Music. Narration. Merzac Bagtach.
الرواية بيت الفن
ضعد الرواية أقدر اجنا اادبية على اهتيعاب عديد حاال التبادت اأطايبو اللالاين منها وغ ،اللالاينو كالشعر الذي لغته
الالمة والره ف ففم الذي لغته االوان والنحت الذي لغ ته اال ف ففاات واكوه ف ففيمى اليت لغتها ااص ف فوا و ورغم هذه التبادال إال أن
خص ففائص اادب ضبمى مرضبطة بالالمة "اليت متيزه ع بمية أنواع الف و وحتدد إمااناضه الفائمة ا ضص ففوير ا،ياة والنا ضص ففويرا
أعما وأغب أا ضفعل هائر الفنون ااخرى")1(.
وا اجلزائر كانت أحالم مسـ ــتغانمي أوت م أه ف ففس لاتابة ه ف ففردية ضتا على انون غ ،كتابيةو "ضعد ثالثية أحال مال ف ففتغامن
(ةاكرة اجلالدو اوضى ا،وا وعابر هرير) م النماةا اادبية اليت اضالعت لتالتءي" ا ثناياها عددا م الفنون" (2و إ أن

جاف رواية «المطر يكت سـ ــيرتي»(*) للااضب مرزاق بقطاش أي أص ف ففبح حء ف ففور الفنون ا الرواية -خاص ف ففة اكوه ف ففيمى-
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يؤدي دور البطولةو وهو ما يمود إ الموت أن مفهو النص مل يعد ممص ف ف ف ف ف ففورا على اال ف ف ف ف ف ففياف اكاتوبةو بل يتجاوزها إ انون
أخرى كالره ف ففم واكوه ف ففيمى " االفنون ا طبيعتها ااو ضعبيور ع موق" أو مش ف ففهد أو اارة أو حالة م حاال ا،ياة أو ما
ورائهاو وما كان ليحدث حتاور بينها وبني اادب إال كا حتمله م طاقا ضعب،ية ماثفة يال ف ف ف ف ففتعني هبا النص ااديب لتمدمي رؤية
أيفلو م هنفا "ليس ااثر ااديب حميمفة نص ف ف ف ف ف ف فيفة امطو ماتوبفة كفانفت أ لف ف ف ف ف ف فففويفةو لانفه إض ف ف ف ف ف ف ففاافة إ ةلفم اعفل وضففاعفل

كالم " )3(.ويتم هذا ا،ء ف ف ف ف ف ففور واا عدة آليا منها التناي)(Intertextualitéو كما ضموت بذلم جوليا كريسـ ـ ـ ـ ــتيفا
وا،واريففة) (Dialogismeحال ف ف ف ف ف ف ففب ميخـائيـل بـاختين " ضبعففا للمبففدأ ا،واري يتففداخففل النص الواحففد مع جمموعففة خطففابففا
(نصف ف ف ف ف ف ففوي أخرى ضابعة لالف ف ف ف ف ف ففياقا أخرى)و وحوار هذا اجملموع اأطايب اكتفاعل داخليا مع ما هو خارج يشف ف ف ف ف ف ففال خطابا
جديدا")4(.
إن ممولة "الرواية بيت الف "و حيث ضالف ف ف ف ف ففمح هلا طبيعة بنائها أن ضنفتح على عديد الفنون وضصف ف ف ف ف ففبح مع رواية «المطر يكت
س ـ ــيرتي» "الرواية بيت اكوهف ف ففيمى"و امع،م أحداث هذه الرواية ضرضبط بشف ف ففخصف ف ففيا م عامل اجلماتو منها الرهف ف ففا و اكهند
اكعماريو اكوهيم والعطحلار يلتم مع،مهم ا حب اكوهيمى مساعا وعزااو إضااة إ أ ا (الرواية) جاف مرقشة بالاث ،م
الفنونو أا علنا أما رواية ضتخذ م الف معادال موضف ففوعيا وماونا هف ففردياو االف حيءف ففر ا هذه الرواية على مالف ففتوى اكبب
واكعب معاو بايفيا ودرجا جتعله هو العملية الالردية بعينها.
الموسيقى بطال
ضعد اكوهف ففيمى لغة مشف ففرتكة بني هف ففائر الشف ففعوب على اختالف لغا ا وعلى مدار العصف ففورو بل إن اكوهف ففيمى ضعد دائرة اللغة
اكنطوقة إ اللغة اكاتوبةو ومنها إ لغة اادب لتدخل بعض آليا اكوهففيمى وأدوا ا ا أهففاليب الصففياغة الالففرديةو وهذا ما

داع ميشـ ــال بيتور إ نص ف ففح الروائيني مبعراة اكوه ف ففيمى ونص ف ففح اكوه ف ففيميني بمرافة الرواية « إن على اكوه ف ففيميني أن يابوا على
مطففالعففة الروايففا و كمففا ففدر بففالروائيني أن ياونوا مطلعني على بعض اكفففاهيم اكوهف ف ف ف ف ف ففيميففةو وقففد لف ف ف ف ف ف ففعر بتلففم ا،ففاجففة كبففار
الفنانني»()5و احالف ف ف ففب بعض النماد «مي ا للموهف ف ف ففيما أن ضلعب دورا ا بناف الفءف ف ف ففاف الدرام و ارتبط بني الفءف ف ف ففاف اكتخيل
اكعرو ،والفءف ف ف ففاف اكتخيل اكتحدث عنه» ) 6(.بل أن الروائ اكصف ف ف ففري مجيل إبراهيم عطية بب ثالثيته "ثالثية  "1952على
ضعاقب النوضا اكوهففيمية ليخرا ع اارة ضعاقب ااجيات الالففائدة ا بناف الثالثيا "وبالففبب معراة هففائدة بالشففذن اكوهففيم
رأيت أن أكتب ثالثييت بعيدا ع ضتابع ااجيات مالف ففتفيدا م لف ففال الالف ففوناضا ا التذلي" اكوهف ففييم "( .)7أي أ ا رواية ةا
إيماع موهيم " كث،ا مانلتمس أثر قالب الالوناضا ا اكوهيمى الاالهياية على التاوي اكعماري للرواية")8(.
االرواية ا من،ور العديد م النماد والفالهف فففة «ا زماين مبالف ففتوى اكوهف ففيمى نفالف ففه»()9و وهو ما ةهب إليه أيءف ففا ايلالف ففوف

عص ف ف ففر اانوار ااكاين غو ولد إارامي ليس ـ ــين ( )1781 -1729 :Ephraim Lessing Gottholdحيث يموت«
إن الرواية ه ا الزم و مثلها مثل اكوه ف ف ف ففيمىو وةلم بالميا إ انون ا،يز كالره ف ف ف ففم والنمش» )10(.إة هناك انون زمانية
ضتعامل مع أاعات أو أحداث ضتوا ا الزمان (كاكوهف ف ف ف ف ف ففيم والشف ف ف ف ف ف ففعر)و وانون ماانية ضثبت الفعل ا اكاان م خالت ،،ة
خمتارة بعناية (كما ا النحت والتصوير)و إال أن البعد الزماين يدخل ا انون اكاان كما يدخل البعد اكااين ا انون الزمان.
معروف أن الرواية ُولد م اكلحمة وأن هذه ااخ،ة كانت ضاتب ل ففعراو والش ففعر ا موه ففيم أه ففاه ففه ا يماعو أا يعين أن
بني الرواية واكوه ف ف ففيمى ارضباطا عميمة ومتجذرةو وا رواية «المطر يكت س ـ ــيرتي» ضلعب اكوه ف ف ففيمى دورا بطوليا بل ضص ف ف ففبح
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أحيا نا ماونا أهاهيا م ماونا الرواية ال تل" ع بمية اكاونا الالردية ااخرىو م حيث الوظيفة البنائية .احني يتذز
ا،ا ا الاث ،م ا،اال و وضول ف ففم عملية الال ف ففرد أن ضتوق"و ضتدخل اكوه ف ففيمى لتداع با،ا إ ااما و كذن ضال ف ففهم ا
إخراا إحدى الش ففخص ففيا م وض ففعية إ وض ففعية أو م زم إ زم و حيث ضلعب اكوه ففيمى دور االه ففرتجاعا و وبالتايل
ضؤدي دورا ه ف ف ف ف ففرديا وظيفيا وهو ضن،يم اكفارقا الزمنية اليت ضدخل ا بناف البنية الزمنية اليت ه أه ف ف ف ف ففا الرواية ا،ديثةو هاذا
ضتحوت اكوه ففيمى م جمرد آلية لتن،يم الال ففرد إ ماون ه ففردي بش ففال م اال ففااتو أما بعض اآلال اكوه ففيمية اتلعب ا
الرواية دور اكاون الالردي كالائر اكاونا ااخرى مثل الزم و الشخصية واكاان.
كما حيءف ففر الرهف ففم كذلم ا «المطر يكت س ــيرتي» وكذا الالف ففينماو ام جهة يالف ففهمان ا الاشف فف" ع خلجا وأااار
الشف ف ففخصف ف ففيا الروائيةو وم جهة ثانية يمومان بدور هف ف ففردي مهم وهو ضن،يم عملية الالف ف ففردو حيث ضؤدي بعض اللوحا دور
االهتباح واالهرتجاعو أما بعض االرطة الالينمائية اه اكاض الذي يمو الااضب باهتحءاره ع طريا االهرتجاع بعرضها
واا ضمنية اكونتاا اليت ه خاصة هينمائية.
م هنا ارضذيت الوقوف على انفتاح «المطر يكت سيرتي» على بعض الفنون:
مكونا سرديا
أوال :الموسيقى ّ
ضعد عالقة الاال باكوه ف ف ف ف ففيمى عالقة وطيدةو إال أن انفتاح الروائيني العرب على هذا اكعني يعد حمتش ف ف ف ف ففما وحديث عهد" لا
اهتما الدر النمدي العريب متحور حوت دراهففة م،اهر حتوت اللغة واأطاب ومالففالم التخييلو لانه مل يهتم إال نادرا بمءففية
انفتاح الرواية على جماال الفنون الالف ففمعية البص ف فرية رغم اااية البالغة هلذه ال،اهرة الالف ففردية" )11(.رغم أن اكوهف ففيمى ضلعب
دورا ا بناف الفءفاف الدرام و أي أن اكوهفيمى باضت ضربط بني الفءفاف اكتخيل اكعرو ،والفءفاف اكتخيل اكتحدث عنه وهو ما
ضفط له الروائيون الغربيون "لمد ص ف ففا العديد م الروائيني ااوربيني أل ف ففااهلم الروائية واا أل ف ففاات موه ف ففيميةو وقد ظهر ةلم
متذخرا وحتديدا منذ هرمان هاله")12(.
حيث هناك م اختذ م الريتم ( )13( )Rhythmأي ا يماع (وهو الص ف ف ف ف ف ففو الذي ينتج النغم وهو أبال ف ف ف ف ف ففط عناصف ف ف ف ف ف ففر
اكوه ففيمى) إيماعا ه ففرديا حيام عملية التعاقب بني زم ااحداث وزم الال ففردو وهناك م بناها على الميلودي()Melody
( )14أي اللح وهو جمموعا نغما متتالية( )15وهناك البناف ااكثر ضركيبا وهو الهارموني ( )16( )Harmonyوهو
بناف له بعد أام (مثل الريتم واكيلودي) وبعد عمودي واا بعدان يمومان على التوااا.
االرواية ضالف ففتع ،مجاليا اكوهف ففيمى وبنافها ا ا ضالف ففاعد على التعب ،ع إماانيا رمزية الضالف ففتطيع اللغة التعب ،عنهاو اباضت
اكوهيمى وهيلة جديدة لدى اكبدع للتعب ،غ ،اكبالر ع النوازع الفردية وخصوصية اكوق" ا نالاين عرب أدوا صوضية ضوح
وضعما الفارة م دون ضوضففيح وضؤمل بلذة اياون م لففذن اكشففاعر اكاتالففبة خالت مساع اكوهففيمى
م دون إعالن أو إاصففاح حل

إحالة اللح،ة الراهنة إ زم مطلا قد يربط ا،اضف ف ف ف ف ف ففر بالتاري عرب رؤى صف ف ف ف ف ف ففواية يعجز اكبدعون اآلخرون على حتميمها عرب
أدوا م اكبالرة)17(.

هاذا اور اكؤل" ب ني الالما واكؤثرا الصف ف ف ف ف ف ففوضية اليت ضلتمطها خميلة المارا ألا مصف ف ف ف ف ف ففادر متنوعة للمعب يفرزها ا طار
التخييل و وبذلم متيل اانال ففاح اكوه ففيمية وااصف فوا اكختلفة لتوه ففيع دائرة الص ففور الروائية خارا حدود الموت اكاتوب ولزرع
ا،ياة ا بنية الالرد :العامل اأايل م الصو عامل غ ،حميم )18( .
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وا «المطر يكت

سيرتي» يلعب حءفور بعض أنواع اكوهفيمى واآلال اكوهفيمية -ا بعض الوضفعيا الالفردية -دورا بنائيا

ال يمل أاية ع دور الزم الذي يعد أهم ماون ه ف ف ف ففرديو إة ال ضفال ف ف ف فف ،لوجود بعض ااحداث لوال وجود بعض اكمطوعا
اكوهففيمية أو وجود اآلال اليت ضنتجها إة أن آلة الاالاالففان اليت حتءففر ا مع،م مشففاهد رواية مرزاح بمطاش بشففال الاتو
ضتحوت م جمرد لف ف يؤثث اكاان إ ما يشففبه الشففخصففية الروائية ( إ ا اآللة اليت الفرتاها والد أورليان هلا حني كانت طالبة
مبعهد اكوه ف ف ف ف ف ففيمى بفرنال ف ف ف ف ف ففا أثناف ا،رب العاكية الثانية واليت نملتها معها إ اجلزائر حني جاف ا رامة خطيبها اال،يان للتداوي
حيث هانا بفيال ا اهطاوايلو هذه االة آلت الحما إ ارحا الذي يالا هذه الفيال) ضااد ضتحوت م جمرد آلة ضدخل

ا ضذثيث اكاان حالب ن،رية ميشال بيتور إ لخصية روائيةو اهذه اآللة اكوهيمية عادة ما ضمو بوظيفة هردية مهمة وه

الربط بني زم الال ف ف ف ف ففرد وزم ااحداث أثناف اكفارقا الزمنيةو ااث،ا ما ضغط اكوه ف ف ف ف ففيمى عملية االنتمات بطريمة جتعل المارا
يشففعر أنه يعيش الزمنيني ا الوقت نفالففه ووه التمنية اليت كانت ضالففند ا الرواية الاالهففياية إ الذاكرة وضالففمى االهففتذكار
أو إ عمليا التخيلو اصف ف ففار اكوهف ف ففيمى ه اليت ضربط بني زم وزم "جلس إ آلة الاالاالف ف ففانو وراح يعزف مجال نغمية
على هففبيل الدخوت ا موضففوع آخر مع الفىت" )19( .حيث ضؤدي اكوهففيمى هنا دورا وظيفيا كما ميا أن ضؤدي دورا هففرديا
وهو الربط بني زمين الرواية "م عاداضه(ارحا ) أن يدخل غراته و لس إ آلة الاالاال ف ف ف ففان ل،ه ف ف ف ففل اه ف ف ف ففتخبارا على ه ف ف ف ففبيل
اهتحءار المدمي واجلديد م حياضه")20(.
ثانيا :الفن ملتقى الشخصيات
جتري أحداث الرواية ا ايال ضمع مبدينة اهف ففطاوايل هف ففانها أثناف ا،رب العاكية الثانية ألف ففخاي ارنالف ففيون رامة اجلزائري ارحا
وقد آلت إليها وهانها أثناف اازمة اامنية باجلزائر رامة اب اخته اكصمم اكعماري(حممود) وابنه الطالب اجلامع (ناليم) هروبا
م االغتياال وبالتايل مع،م ااحداث ضمع ا هذا اكاان وضلتم هذه الشف ف ففخصف ف ففيا كلها ا أ ا ضلتم ا حب الف عامة
واكوهيمى خاصة:
-1نسـ ــيم :ي ،هر منذ ااتتاحية الرواية مهوه ف ففا بالره ف ففم اهو يره ف ففم داخل وخارا الفيال اليت يال ف ففانها باكنطمة اامية هروبا م
االغتياال و حيث أجز العش ف ف فرا م اكش ف ففاهد اليت التمطها بريش ف ففته اكتال ف ففارعة()21و حيث يعترب االوان لغته ااو "االوان
اكائية ه اليت ضالتحوة على وجدان ناليمو والبحر برتجيعاضه اللونية اكتاررة يفر ،هلطانه عليه .حيب أن ين،م لعراو غ ،أن
عدضه م االوان اكائية ه لغته ااو ا التعب ،ع خلجا نفال ف ففه( )..االوان اكائية قد ضفمد ل ف فففاايتها ااو إةا ماحدث
ايها التداخل البعيد ع العفوية .قات له والده:
رهومم ياناليمو ه،ياليةو ايها الاث ،م اأطو اكرتاكمة!وأدرك ناليم أن والده ينبهه إ انه مشغوت بفارة اكو وعاصفة المتل اليت جتتاح البالد كلها منذ ارتة م الزم ")22(.
-2محمود  :هو والد نالف ففيم وهو أهف ففتاة جامع متخصف ففص ا الف اكعماري ومجاليا التصف ففميم خائ" على ابنه نالف ففيم م
ا الغتيات وعلى زوجته اليت بصففدد عملية جراحية على الملب وهو بدوره "ال يشففعر بالفرح إال حني يعزف له خاله حممود ضولففية
الغريب")23(.
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-3بليز  :صفاحب الفيال اليت جتري هبا ااحداث أرهفله والده إ اجلزائر لشفراف أراضف لزرع الورود م أجل اهفتخالي العطور
وهو لميا اال،يان.
-4أوريليان  :هو خطيب اال،يان لففميمة بليز وقد أرهففلهما والدها إ اجلزائر لالهففتحما واالهففتشفففاف بعدما أصففيب بالالففل
ا معتمال التعذيب ااكاين أثناف ا،رب العاكية ( )24وقد ضعرات على خطيبها حني كان طالبا "أبص ف ففر به عا  1941ا
كونال ف ف ففرااضوار باريس يؤدي بعض أ،ان «برليوز» و«بيزي» على آلة الاالاال ف ف ففان .كان ا غاية التما م ضلم اكعزواا .
صفا له زمالؤه الطلبة وكذلم ااهاضذة)25( ".
-5فاليريان :وه كذلم ضعرف العزف"وضركت اال،يان منهماة على آلة الاالاالاان ضؤدي له بعض أ،ان يوهان هباهتيان
باخ" )26(.وه اآللة اليت جاف هبا بليز م مرهيليا عا .)27(1946
-6فرحات  :اكياانيا الذي لف ف ف ف ف ف ففارك ا ا،رب العاكية وقد أنمذ والد بليز م اكو مل يا يعرف العزف إال على اآلال
الش ف ففعبية مثل اكوندوت ومل يا يعرف حىت أص ف ففابعه على أزرار آلة الاالاال ف ففان جده ا ااه ف ففطر ااخ،ة اليت ضنته هبا الرواية
"الشي ارحا هو الذي راح يعزف على آلة الاالاالان .ه مجل نغمية حف،ها على ظهر قلب م معزواة «البحر» لالود
دوبيال .
وبعد بعض ثوانو انطلمت م نفس االة ضول ففية الغريب اليت كان الش ففي ارحا يتفن ا ضنغيمها على هواه .مث ه ففاد ص ففمت
كل عجيب" )28(.وه اآللة اليت آلت إ ارحا بعد مو اال،يان.
اهذه الش ف ففخص ف ففيا الروائية اليت ه ف ففانت هذه الفيال كلها ضش ف ففرتك ا حب اكوه ف ففيمىو كما يش ف ففرتك كث،ها ا العزف على آلة
الاالاالاان نفالها وكذن اكوهيمى هنا موحد بني الشعوب.
ثالثا :عملية تثقيفية
إن مجلة اكعارف الفنية اليت رقش هبا بمطاش روايته بمدر ماضاشف ف" ع مدى ه ففعة ثمااته الفنية بمدر ما ضؤدي وظيفة ضثميفية
جتاه المارى ضتعلا بفنون الره ففم واكوه ففيمى بال طبوعها العاكية واجلزائرية وكذا والال ففينما والف التش ففايل و اميا الااضب بذكر
لوحففا وأاال وأ،ففان للفففانني عففاكيني مع معراففة دقيمففة مبحتوى هففذه الفنون ومجففاليتهففا عفل الروايففة ضمففد للمففارا مففادة ضثميفيففة
غزيرة ضعرب ع رؤى الااضب ومواقفه وضاوينه الفاري عرب الش ف ف ف ففحنا العاطفية والروحية اليت حتملها هذه الفنونو أما معراته
يصفائص هذا الف أو ةاك اتربز طبيعة ثمااته الفنية ومدى عممهاو كذن ضمد الرواية لفرحا للوحة أو قطعة موهفيمية أو ضبدي

معارف معينة بطرح الرهم والنحت والتلحنيو وم أمثلة ةلم «المطر يكت سيرتي»:
هذه الشخصية أو ضلم
َ
-1العزف:

 "مث عزف ممطعا موه ففيميا أقل ما يمات عنه إنه غريب الوقع واكذاح بالنال ففبة للفىت.هذا اكمطع لالود دوبيالف ف و وحيمل عنوان«م الفجر إ اكالاف» هو جزف م قصيدة مسفونية ع البحر م ثالثة أقالا )29( ".
 "اال،يان جتلس اآلن إ آلة الاالاالف ف ففان وه ضبتالف ف ففم .قبالتها حزمة م أوراح النوضا اكوهف ف ففيميةو وقد ظهر م بينها اهف ف ففمارانز ليز ")30(.
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 " ماكنت أحب ممطوعا دوبيال ف ف ف اليت كان حيال ف ف ف ضذديتها اين ماكنت أاهمها آنذاك .بعد مرور بعض الوقتو ص ف ف فف،أميل إليها ا ا ضنش ف ف ف ا أعماق وحويل جوا العالقة له مبا حييط يب .كان بليز يموت :امسع ياارحا إ هذا التوااا اهلارموين
وكي" يتناهب مع حركة البحر .أو يموت :أنصت إ هذه اجلملة اكوهيمية وكي" ضتناغم وضت ل" مع عزي" الريح بني ألجار
الصنوبر اجملاورة!")31( .
 " وحالف ف ف ففما هلذا اكوق" ا،زي الصف ف ف ففامتو أمر والدي لوهف ف ف ففيان بذن ضتوجه على غراة ارحا لتعزف ممطوعة م ممطوعايوهان هيباهتان باخو قالت له:
بلو هذعزف بعض النغما م موهيمى لوبان!
أوقفتهاو وقلت هلا :بل إنين هذدير ااهطوانة اليت حفر عليها معزواة «البحر» لالود دوبيال .
وبفادر اعال إ ضشف ف ف ف ف ف ففغيفل اآللفةو لا اكمطوعفة بفد يل حزينفة أكثر م اكعتفاد.حمفاو ايهفا ضعفاريج نغميفة قفد اليفهمهفا وقفد
اليتذوقها مجيع النا و بل وقد ينفر منها ارحا نفالهو إال أ ا ضناهب اكما الذي نوجد ايه")32(.
-2الشعر:
"مالففاف اليو و اهففتذكر نبذ ة م حياة الشففاعر آرثر رامبوو ةلم الذي نمل م أر ،ا،بشففة إ مرهففيليا عا  .1981كانيعاين اكا مربحا ا هف ف ف ف ف ف ففاقه .رأيت ا اال،يان صف ف ف ف ف ف ففورة م لف ف ف ف ف ف ففميمة رامبو حني جاف ضزوره وهو يتلوى أكا مبالف ف ف ف ف ف ففتشف ف ف ف ف ف فففى «
الكونالباليون» ا مرهيليا .أال ما ألبه هاضني الفتاضني ا لمائهما!")33( .
-3الفن التشكيلي:
 لوحة "لمائا النعمان" للرها كلود مونيه حتءر ا عدة مشاهد م الرواية)34(. " وبني ضلم اللوحة اليت أجزها الفنان الفرنال ف ف ف ماضيس.هل ه لوحة متثل مش ف ف ففهدا م مش ف ف ففاهد الرقص ا اهلواف الطلا .هلاهتمى موضوع لوحته ضلم م حركة الطيور البحرية أ م رقصة م رقصا الدراويش؟()35
-4السينما:
إةا كانت الال ففينما اه ففتفاد كث،ا م الرواية بتحويل عديد الروايا إ إاال و اإن الروائيني مل يال ففتفيدوا كث،ا م اكوه ففيمىو
احديثا امط راح بعءهم يلجذ إ اهتعارة بعض التمنيا الالينمائية كاكونتاا واللمطا اكاربة واكصغرة واكتوهطةو واالنتمات
الالفريع م مشفهد إ مشفهد"الالفينما والرواية يلتميان على مالفتشفرف نفالف واحدو ويشفاالن لذة م طينة واحدة" )36(.و
وم أمثلة ةلم ا«اكطر ياتب ه،ضه»:
"صدقينو ياحممودو هذا اكشهد يذكرين بذلم الذي ضفرجت عليه ا ايلم «ةهب مع الريح» الذي يءطلع ايه اكمثل كالركجيبل بدور البطولة")37(.
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أما آلة العر ،الال ففينمائ اتلعب دورا ه ففرديا مهما ا هذه الرواية حيث بواه ففطتها يتم ه ففرد  13مش ففهدا م الرواية عرب 59
صفحة)38( .
خالصة
إن مع،م مشففاهد «المطر يكت ســيرتي» ضتم ا حءففرة الف و إة ضدور أحداثها على وقع اكوهففيمى عرب آلة الاالاالففان اليت
حتولت إ إحدى لففخصففيا الرواية أو ضعر ،هذه ااحداث اكخزنة ا اهففطوانا بواهففطة آلة العر ،الالففينمائ و وال ضااد
ختلو ص فففحة م ص فففحا ا م انفتاح على هذا الف أو ةلمو ا لة الاالاال ففان حاض ففرة عرب عشف فرا الص فففحا وخاص ففة ا
اكش ففاهد ااه ففاه ففية ل حداثو بل أن حء ف فور هاضني اآللتني اليمل وظيفيا ع حء ففور بعض الش ففخص ففيا الروائيةو بطريمة
جعلت منهما ضتحامان ا العملية الالف ف ف ف ف ف ففرديةو أا بوؤاا وظيفة بنائية جعلت منهما ا اأتا اا العملية الالف ف ف ف ف ف ففردية نفالف ف ف ف ف ف ففها
مباونا ا وطرح بنائهاو الو يتم حذف هاضني اآللتني(ارضف ف ف ففا) حتما هف ف ف ففيؤدي ةلم إ ضغ ،جذري ا البنية الالف ف ف ففردية ا هذه
الرواية اليت جتعل م الف اكبتدأ واأربو أو بعبارة أخرى كان الف ايها هو الشال واكوضوع معا.
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مظاهر تداخل الفنون الجميلة وآليات انفتاحها على الخطاب الروائي
قراءة في المصطلح والمفاهيم
د .اتوح حممود /د .ناليالة ااطمة الزهراف (جامعة الشل" /جامعة مخيس مليانة-اجلزائر)
ملخص:
يعاجل هذا اكمات موضوع ضداخل الفنون اجلميلة ومدى انفتاحها على اأطاب الروائ العريب اكعاصرو وقد خصص ا،ديث
ا البداية ع حتديد مصف ف ف ففطلح الف وجماالضه وأهم ضصف ف ف ففنيفاضهو مث وضف ف ف ففحنا م،اهر انفتاح ااعمات الروائية على الفنون اجلميلة
ااخرى :كالال ف ف ففينما وا الش ف ف ففعر وا الره ف ف ففم وا اكوه ف ف ففيمى...و وخلص ف ف ففنا ا ااخ ،أن اجلهود العربية ا اأطاب الروائ قد
وجد هذا الالف ف ف ف ففبيل م أجل اقحا هذه الفنون بغية رق الرواية وكالف ف ف ف ففب رياد ا ا ااعمات النثرية وم خالهلا جلب انتباه
المارا العريبو ا ا حتاك الواقع وقءايا اجملتمع.
الكلمات المفتاحية :التداخلو الفنون اجلميلةو اأطابو الروايةو اكصطلح.
Abstract:
This article deals with the subject of the overlap of fine arts in contemporary
Arab novelist discourse, We knew the term art, Its types and the importance of
its classifications, Then we explained the types of fine arts that enter the
novelist discourse: Such as cinema, poetry, painting, music ..., The result was
the latter That the Arab efforts in the novelist discourse Fine arts were used for
other prose works, In order to bring the Arab reader, Because the novel tells
the reality and issues of society.
Keywords: Interference, Fine Arts, Speech, Novel, Term.
مقدمة:
لمففد ح،يففت الروايففة العربيففة ا اآلونففة ااخ،ة م هففذا المرن بففاهتمففا العففديففد م اكؤلفني والاتحلفاب ا خمتل"

ااقطار العربيةو ن،را الحتالهلا الريادة ا االنواع اادبية وأل ففاات التعب ،كخاطبتها خمتل" أطياف اجملتمعو ا ا ارضمت بالوقائع
والشففخصففيا واللغة وغ،ه ا م عناصففر متيزها ااخرى م مالففتوى الوقائع العميا إ مالففتوى اجلمايل البحتو بالففبب هففل
ا،ء ففور الزماين واكااين اكتذينني إ حء ففور لغوي دائم وكذنه ا مش ففهد مص ففورو وهذا ما جعل ضوااد الاث ،م النخبة اكثمفة
على اقتنائها وقراف او هفواف م حيث الدراهفة والتحليل أو االضفااة ا براعة االنتاا عما قرأو ان ا الرواية م الفنون اادبية
اليت خطت يطوة أيزة ا التجريب واأروا ع التارار الذي عراته ا الاتابة منذ ارتة ا اللغة وااه ف ففلوب والتص ف ففوير واأيات
إ االنفتاح و"التفاعل مع ااجنا والفنون [الذي] صففار مفتوحا على مص فراعيه متيحا إماانية ضوظيفها بعالما متعددة"1و
وم بني هذه ااجنا اادبية والفنون ااخرى نذكر مثال( :كالفنون التشففايلية والفنون البص فريةو واكوهففيمى واكالففرح والرقصو
والتصويرو والشعر )....و ان اءاف الرواية جمات واهع رحب يالمح للمبدع الروائ التعب ،عما تلج ما ا خاطره م قءايا
ع واقع جمتمعه بال حريةو وةلم بتوظي" الفنون ااخرى ا خطابه الروائ و وم هنا االرواية " ليالف ف ف ف ففت ثابتة ومنتهيةو بل
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ه هفف،ورة حتوت وحتويل ضنمو وضتطورو ضتفاعل مع ضطور اجملتمع البشففري وضتفتح على كل اكالففتجدا والتغ،ا "2و واامجل
م ةلم عندما ضنفتح على الفنون ااخرى اليت ضعط هلا ص ف ف ف فففة اجلمالية والتميزو ان "انفتاح الرواية غ ،اادود جعل منها
نص العامل اكتش ف ف ففبع بال اكعارف ا نال ف ف ففانية بالعلم والفلال ف ف فففة والف والتاري و وهذا التفاعل اكتميز هو الذي ره ف ف ف منطا
التجديد وا ضااة النوعية لدى الروائينيو وياصة لدى الروائ العريب".3
وإن اهف ف ف ف ف ف ففتعمات الروائ للفنون االخرى وانفتاحه على ضوظيفها ا خطابه الروائ دليل على حماولة التجديد ا
اأطاب والالف ،به او التجريب م أجل جتاوز الواقع الفين اكالفتهلم وحماولة جلب رغبا المارا ولفد انتباهه للمالفتجدا
على مالففتوى الشففال واكءففمونو ان ا لتجريب حياوت أن يمء ف على هففلطة الالففائد واكذلوف الفين ثماايا واجتماعيا بالبحث
ع آليا جديدة للخروا ع الشال اكذلوف المدمي بغية اكغامرة ا قلب اكالتمبل.
أوال :مفهوم مصطلح الفن ومجاالتي:
إن اكتففذمففل ا مصف ف ف ف ف ف ففطلح الف وضعففاريفففه ا اأطففاب النمففدي العريب والغريب ففد أن دالالضففه ومففاهيمففه ضتعففدد
وختتل" الفب وجها الن،ر ا جمات ضوظيفه ا خمتل" اروع العلو اكعرايةو ولشفمولية معناه امد اعترب بعءفهم أن "الف هو
وه ف ففيلة م وه ف ففائل االضص ف ففاتو وهو دون ل ف ففم حيما ص ف ففلة بني مره ف ففل ومتلا ...إن أي ن،ا يال ف ففتخد لغر ،االضص ف ففات بني
لخصني أو أكثر ميا اعتباره لغة".4
وم هنا أعطوا له ضعريفا عاما بذنه" :مجلة م المواعد اكتبعة لتحص ف ف ف ف ف ففيل غاية معينةو مجاال كانت أو خ،او أو
منفعففةو اففإةا كففانففت هففذه الغففايففة حتما اجلمففاتو ُمس الف بففالف اجلميففلو وإن كففانففت حتما اأ ،مس الف بف ااخالحو وإن
كانت حتما اكنفعة مس الف بالصناعة".5
أما الباحثة حنان عبد ا،ميد العناين امد عراته بذنه "كل نشف ففا إنالف ففاين ضتم ضذديته برباعةو ويهدف إ حتميا
غر ،معنيو وهو اكعاجلة البارعة والواعية لوهيط م أهل هدف ما".6
وقد الرت بعض الباحثني أن للف لر مهم _ا اعتمادهم_ وهو وجوب أن ضتوار ايه عنصر اكهارةو ا م
وجدوه حيمل "معب أهاهيا واحدا هو ا،ذح أو اكهارة اليت يبلذ هبا اكرف ممصده بعد ضدبر ومتع و مث ه بعد ةلم هلا معنيان:
عا وخاي".7
غ ،اهفتعمات مصفطلح الف هبذا اكعب العا م النشفا الذي يمو به االنالفان لتؤدي إ اكهارةو وضوظيفه ا
خمتل" ا روع العلو اكعراية هففيؤدي حتما إ جمات واهففع ا اهففتخدامهو لذا البد م حتديد جمالهو ان "الف ب أن يالففتبعد
كل النشف ف ففاطا العادية م ضعلم وطب وهف ف ففياهف ف ففة وغ،ها م النشف ف ففاطا اليت ضؤدي مبهارة ل،كز على الفنون اجلميلة كاادب
واكوهيمى والتصوير والرقص والنحت وغ،ها"..8
وم هنا خصف ف ف ف ف ف ففص عبد العزيز عتيا ضعري" الف بذنه هو "كل عمل راح يهدف إ ابتاار ماهو مجيل م
الصففور وااص فوا وا،ركا وااقوات ...ممصففور على ااعمات االنالففانية اكن،مة الراقية اليت ضمو على العلمو والغر ،اكنشففود
هنا هو ابتاار أل ف ففياف ضنعت باجلماتو كا حتدثه ا ال نفس م لذة وه ف ففرورو وم هذه اكبتارا كل ااعمات واآلثار الفنية اليت
ضتمخض عنها قرائح الفناننيو وضعد م الفنون اجلميلة".9
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وقد قالم هذه الفنون إ هبعة انواع ه ":الرهم والتصوير والنحت والعمارة واكوهيمى والرقص واادب"10و
يعد التمثيل انا م الفنون اجلميلة اكركبةو انه مع ا الغالب بني ا،ركا واالل ف ف ففارا
مث وض ف ف ففح أن هناك "م الباحثني م حل
والعبارا اليت ضصور اكواق" وااحداث والشخصيا ".11
أما الباحثة حنان عبد ا،ميد العناين ارتى أنه هو "ضعب ،ع انفعاال الفنان وضص ففوراضه ورؤيتهو وهو يش فف ،إ
العمل االبداع الذي يتخذ لاال انيا حمدداو يتالم بالتن،يم واجلمات والمدرة على منح الشعور باكتعةو وحيتوي على مءمون
يهدف إ احداث ضغي ،ا الواقع والتفاعل مع اكتذوقنيو ه ف فواف كان هذا العمل االبداع رمسا وضصف ففويرا أو ضشف ففايال واتاو أو
غناف وموهيمى أو دراما وقصصا ومتثيال".12
ولا ضتحما الغاية اكرجوة م الف و اإنه البد مو وجود عمليا ه ف ف ف ف ف ف ففابمة م التصف ف ف ف ف ف ففور والتخيل والتن،يم
الش ف ففال اكمتع ا العمل الروائ و انه "ما الف إال حركة دائمة ومال ف ففتمرة للعملية العملية اليت متنح لالنال ف ففان وجوداو غ ،هذا
الوجود الواقع الءيا اادودو والف هو الن،رة اكالتمبلية لنمط ا،ياة اجلديدة اليت ينشدها االنالان ا احتواف الرؤيا اكالتمبلية
لوجودهو وهو اكتشاف ،اجا االنالان ورغباضه الوجدانية".13
وم هنا انفتح الروائ على باق الفنون ااخرىو وةلم بتوظي" حمتويا ا واه ف ف ف ف ففماطها ا منجزه الفاري حىت
يعط للعمل االبداع صبغة اجلمالية اليت متيزه ع ااعمات الرضابة المدمية ا كتابة أحداث الرواية وجمريا ا.
ثانيا :تصنيف الفنون:
لم ففد كثر االجته ففادا ا ضصف ف ف ف ف ف ففني" الفنونو منه ففا ضصف ف ف ف ف ف ففني" الفيلالف ف ف ف ف ف ففوف الفرنال ف ف ف ف ف ف ف (آالن Alan
( )1951_1868والذي اهتم ا الاث ،م مؤلفاضه :باجلماليةو منها :كتاب( :ضمالف ف ففيم الفنون اجلميلةو وعشف ف ففرون درهف ف ففا ا
الفنون اجلميلةو ومتهيدا لعلم اجلمات)14و وخصف ف ف ف ف ف ففص كتابه :نالف ف ف ف ف ف ففا الفنون اجلميلة Système des beaux aret
للحديث ع الفنون بصففة عامةو مث صفنفها ا أنالفاح معينة ضفم جمموعا لال منها أيزا ا ا ضفوف جمموعة م اكميزا
واالعتبارا  :النفالية واالجتماعية وا،س وا،ركة والزمان واكاانو ويمو التصني" عنده على ثالثة أقالا أقالا مهمة:15
 .1تصنيف خاص بالفنون:
ا هذا التصففني" يربط الفنون بذا ا م حيث عالقتها باجملتمع وابتعادها عنهو اه إما انون مجاعية أو ارديةو
ومثل الفنون اجلماعية :اكوه ففيمى والغناف والرقص وا،ااية والتزينيو أما الف الفردي اي،هر م خالت العالقة بني الفنان وعمله
دون أي مؤثرا خارجية كاجملتمعو وي،هر هذا النوع م خالت الره ف ف ف ف ففم والنحت والتص ف ف ف ف ففوير وا ص ف ف ف ف ففناعة االثاثو وا النثر
والاتابة ...وكلها ضنمو ا جو م العزلة والوحدة الفردية.
 .2تصنيف قائم على الحواس:
وهنا يراع آالن حوا االنالففانو على أهففا أن الف أداة لذة ،وانالففجا يتهيذ له اجلالففمو وضنمالففم الفنون
ا ضوؤ هذا التصني" إ :
أ .فنون حركية :وه ضمو على االميافو مثل اين التمثيل الصامت والرقصو وه انون مجاعية.
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ب .فنون صوتية :ضعتمد على ا لماف والتنغيمو مثل :انون اكوهيمى والشعر واأطابة.
ت .فنون تشكيلية :ضمو على نشا م اليد والبصرو ومنها :العمارة والتصوير والرهم.
 .3تصنيف متعلق بالزمان والمكان :وا هذا التماليم اعتمد على نوعني م الفنون:
أ .فنون الحركة :وه ضوجد ا الزمان امطو وضتحما باجلالم ا ،و مثل :الغناف والرقص
ب .فنون السـ ـ ـ ـ ــكون :وه ضتميز بالوجود ا اكاان وضرتك آثارا مال ف ف ف ف ف ففتمرة ثابتةو وم أمثلتها :ا النحت والفنون
اكعمارية اليت ضتميز بوجودها اكااين الصلب الءخم وقو ا.
ت .فن يتوسا بين الحركة والسكون :ومثَّل لذلم :باكوهيمى والشعر والبالغة.
ثالثا :مظاهر انفتاح األعمال الروائية على الفنون الجميلة األخرى:
يعد اادب بنوعيه الشف ف ف ففعر والنثر م الفنون اجلميلة اليت كانت حمل اهتما االدباف والنمادو والذي نشف ف ف ففذ كثمرة
"،اجة االنالان إ التعب ،ع عمله ولعورهو وإةا كان لال م الفنون الرايعة _كالرهم والتصوير واكوهيمى_ ميزضه ا التعب،
ع جوانب النف س ومواهبهاو وا التذث ،ايهاو اإن اادب مع أكثر خواصها ويزيد عليها االاصاح وههولة التناوت".16
وإن الرواية واحدة م الفنون النثرية اليت محلت لواف وراية اادب بعامة ا اآلونة ااخ،ةو وةلم باال ف ففبها مسعة
ولف ففهرة بني أوهف ففا اجملتمع والنخبة اكثمفةو ا ا حتاك أوضف ففاعهم والواقع اكعيش لالنالف ففان لوه ومرهو اراحت ضن،م عالقا
حتاور واضص ف ففات اين مع غ،ها م الفنون اجلميلةو وةلم باه ف ففتحء ف ففارها الاث ،م الفنون اجلميلة كالره ف ففم والش ف ففعر واكوه ف ففيمى
والتصوير  ...ا العمل الروائ و وهذه "الفنون اجلميلة ضشرتك مع ا نالان ا ثالث نما ( :الالمة _ا،ركة _الصو (و وعلى
ةلم ...الفنون ضنمالف ف ففم إ ثالث جمموعا ) :جمموعة انون اللغةو جمموعة انون ا،ركة )الفنون التشف ف ففايلية(و جمموعة انون
اللعب با حالففاهففا و وضشففمل انون اللغة )البالغة والشففعر( وضشففمل انون ا،ركة أو الفنون التشففايلية )النحت _ العمارة _
التصوير)و وضشمل انون اللعب با حالاها )التالعب بدرجا الصو واللون كاكوهيمى والتصوير والتلوي ".17
ومبا أن الرواية اتحت صففدرها على باق الفنون ااخرى واهففتحءففر نصففوصففها وحتاور معها ا اضصففات اين
مجايلو اإننا هنوضح أبرز الفنون اجلميلة اليت ضداخلت مع النصوي الروائية ايما يل :
 )1السينما:
لمد عمد بعض اادباف إ اقتحا عامل الف الالففابع وادخاله ا انو م اادبية وياصففة الروايةو ومعب ةلم أن
اأطاب الروائ ا ل ففاله اكاتوب حيوي عناص ففر ه ففينمائيةو ومالمح الال ففينمائية ايها ياون ممروفا ليس مش ففاهداو يتحام ايه
خيات اكؤل" باتاباضه ا ضدوينه للرواية وكذنه ا ضفصف ف ف ففيل مشف ف ف ففهد مرئ و وهذا التداخل قد ضنبذ به بعض الباحثني الغرب وعلى
رأهف ففهم ألب ،قبل حوايل ثالثة أرباع المرن بذن انا هجينا هف ففينيمائيا روائيا ا طريمه إ التحماو وإن اكتذمل ا حات اأطاب
الروائ اليو د أن هذا الباحث قد حتممت رؤياه وقد كان حدهه صائبا ايما يراه م ضداخل ا الرواية مع العمل الالينمائ و
اااللتباك اجلميل بني الفنني أوضح م أن ينوه عنه18و ان اكتذمل ا بعض الروايا العربية اكعاصرة د أن اأطاب الروائ
يتمتع مبزايا مش ففرتكة مع الال ففرد الال ففينمائ و ااالاا ينطلمان م م اارة معينة م أجل جتال ففيد مش ففهدو وضاون الصف فورة ه
العصففب ا،الففا ا ضشففايل هذا اكشففهدو وياون ااهففلوب الالففينمائ ألففبه بااهففلوب الروائ و غ ،أن طريمة العر ،ختتل"
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ضمد إما كتابة أو لفففاهاو ا حني إن الالففينما ضعر ،بالصففورة وا،ركة والصففو عرب كث ،م
م كل ا إ اآلخرو إة الرواية حل
اكؤثرا التمنية.19
وم هنا نال ففتنتج أن العمل البش ففري قد اه ففتعمل آليا متعددة ا ضش ففويا المارا ول ففد انتباهه م أجل ه ففرد
ااحداثو منها اأيات الواه ففع والرباعة ا ه ففرد الوقائع وضفص ففيلهاو وةلم م جتاوز النص اكاتوب بطبيعته التخييلية إ طبيعة
ضص ففويريةو وهنا يعاد ايها ضش ففايل اللغة الال ففردية إ لغة وص فففية وحوارية وجتال ففيد اكوص ففواا النص ففية ا جمال ففدا عيانية مااا
إياها مالاحة م الداللة اجلديدة 20اليت ضعط للنص ميزة ااهلوب الالينيمائ .
 )2فن الشعر:
الشعر ديوان العرب وديد مو امد كان اانيس وال يزات عند اادباف والاتحلاب للرتويح ع خاطرهم وااخذ م
حامه وأه ففاليبهو وقد كان هذا الف حاضف فرا ا اأطاب الروائ و باعتباره خطوة جديدة وبداية قوية ا التجريب اله ففتحء ففاره
واه ف ف ففتمباله ا الاتابة النثريةو واليت ضعتمد إ حد كب ،على االقتبا الش ف ف ففعري اكبال ف ف ففر والتء ف ف ففمنيو اذما اكبال ف ف ففر ايعتمد على
ضوظي" اكماطع الش ف عرية ممتبال ففة م دواوينها ااص ففلية وإقحامها داخل النص الروائ هو ما يال ففمى بالتناي الش ففعري اكبال ففرو
بينما االه ف ففتعمات التء ف ففميين اياون عرب اه ف ففتيحاف اللغة الش ف ففعرية والتلميح إ معناهو واكزاوجة بينه وبني اللغة الال ف ففردية ا نص
واحدو غ ،أن الوصف ففوت "إ اكعب الذي أخذ يتوارى ا أاا غائم يتطلب اقتحا الغريب واجملازا " 21م أجل الوصف ففوت إ
اكعبو وهلذا امد "اضال ففعت نمطة التما بني الش ففعر والنثرو حني أخذ هذه الش ففعرية اجلديدة ضداع بالناثر  ...إ اه ففتخدا
االففاات ااهففلوبية ةا ا اليت يالففتخدمها الشففاعرو واللجوف إ المااية اليت أدخلت إيماعا للمرافة  ...وهو إيماع متليه الرغبة ا
حمو ا،دود بني الشعر والنثر".22
وم هنا اإن الرواية اه ف ف ففتعانت بالش ف ف ففعر لاال ف ف ففر ااه ف ف ففلوب المدمي ا كتابتها هبدف التجديد لتش ف ف ففويا المارا
وجذب ميولهو انه حيمل دالال موحية كامنة ا الالمة باعتباره أداة انفعات ضؤثر ا اكتلم و ووجود هذه اابيا الشف ف ف ف ف ف ففعرية
يولحلد لحنة ضفجرها اءافا الالرد اجملازية.
 )3فن الرسم:
يعد ا الره ف ف ف ف ف ففم م الفنون الص ف ف ف ف ف ففماف اليت ختاطب العمل قبل العاطفةو وهذا الف ارضبط بالتص ف ف ف ف ف ففوير أو التعب،
حل
بالصففورة منذ المدمي قد ا نالففانو وظهر منذ المرن الثالثني قبل اكيالد23و وقد وظفه الروائ ا كتاباضه انه يرى أن صففداه له
اعالية على ةه اكتلم و ااادب يالف ف ف ف ففتعمل الالما و بينما ا الرهف ف ف ف ففم اهو ميتعه بتشف ف ف ف ففايال االوان اكختلفة اليت ضزيد م
مجاليته اادبيةو وضعاس ا،الة النفالففية ونزعا ا اكختلفة اليت حياوت الروائ إهففماطها على اكادة اكعرب عنهاو ا صففورة ضصففور لنا
الولائج اليت ضربط بني اللوحة الفنية اليت أبدعها الااضب والواقع الذي يصوره.
وإن االوان اليت يوظفها الااضب ا نصه الروائ ضتعدد أصباغها ودالال او اه ضنمالم إ ثالثة أقالا :24
أ .األلوان الحارة :كاألحمر والبرتقالي :وضفدت على العفاطففة اكشف ف ف ف ف ف ففبوبفةو ومتثيفل النفارو واالنفعفاتو والموةو
واأطر.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

136

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
ب .األلوان الحيادية :الال ف ف ففوداف والبيء ف ف ففاف ومش ف ف ففتما ا ااحاديةو وهذه االوان ضدت على :ا،زنو والنابا و
وااهىو وه ا الوقت نفاله ضدت على :الوقارو والرزانة وكتمان العاطفة والالال وأاية صاحبها.

ت .األلوان الباردة :اازرح وااخ ء ففر والبنفال ففج و وهذه االوان ضدت على اأ ،واأص ففب والال ففعادة والغب
واامل واليالر وصحة العمل.
 )4فن الموسيقى (األغاني):
ا اكوهف ف ف ففيمى م الفنون اليت مل ضنشف ف ف ففذ كف قائم بذاضهو بل نشف ف ف ففذ كف مصف ف ف ففاحب للغناء والرقص الذي كان
المدماف مياره ف ففونه ا احتفاال م الدنيوية وطموه ف ففهم الد ينيةو مث أص ف ففبح هذا الف خمص ف ففص بعد ضفط ا نال ف ففان إ عما ضذث،ه
النفال ف وااخالق واالجتماع و اذوجد طريمة علمية لتدوي اكوهففيمى كعلم وا مالففتمل د ةاضه له وهففائله التعب،ية اأاصففة
اليت يتفرد هبا ع هففائر الفنونو انه هذا الف اطب ااحاهففيس واكشففاعرو اهو مرضبط بالعواط" اليت ختاطب الروح الالففاكنة
ا اجلالدو زيادة على ةلم ااكوهيمى ضطرب اامساع ارتيح الملوب وضؤنس اأاطر اتجعله مرضاح البات والءم.،
وهناك ارح بني علم اكوهيمى وا اكوهيمىو وقد ألار هليم ا،لو إ ةلم:25
اااو  :علم الموس ـ ـ ــيقى :م العلو الطبيعية اكبنية على المواعد الرياض ف ف ف ففيةو وه ضرضيب وضعاقب ااص ف ف ف فوا
اكختلفةو يث ضرتكب منها أ،ان مبنية على موازي موهيمية خمتلفة.
وااخرى :فن الموسيقى :ينحصفر ا العزف على اآلال اكوهفيمية الزمنية اليت جتعل اللح مؤلفا م عبارا

موهيمية متالاوية ا أزمنتهاو ولو اختلفت ا أنغامها.

ومبا أن اكوهفيمى ه لغة عاكيةو اإن الصفو الذي حتدثه هذه اكوهفيمى ه اليت متيزهاو وم هنا نالفجل أهم
العناصر ااهاهية لف اكوهيمى:
أ .اإليقاع  :Rytmوهو عنصف ف ف ففر مهمو ان الصف ف ف ففو بدأ كصف ف ف ففو إيماع كما اضفا أغلب اكؤرخني لذلمو ا م
وجدوا أن ضذث ،ا يماع ياون مبالرا ا نفالية اكتلم .
ب .اللحن  :Melodyوه النغما اليت ضالفف ،على درجا الالففلم اكوهففيمى بني االرضفاع واهلبو و وضاون ا اية
المطعة اكوهيميةو وبه جتعل الالامع حيس بنوع م ا لباع ياليطر على العواط" وااااار.

ت .التوافق الص ـ ـ ــوتي  :Harmonyويتء ف ف ف ففح ةلم ع طريا علم اكوه ف ف ف ففيمى الذي يبني المواعد ا حتميا التوااا
والتناار بني صوضني خمتلفني أو يالمعان ا آن واحدو الال منهما خصائصه الصوضية اأاصة به.
وم هنا نالف ففنتج أن ا يماع واللح ا الصف ففو اكوهف ففيمى انبثما م رحم ا،س اجلمايل لدى االنالف ففانو بينما
التوااا الصففويت خمتص بعلم اكوهففيمى المائم على المواعد ا حتميا ضوااا صففويت بني صففوضني خمتلفني أو أكثر يالففمعان ا وقت
واحدو ولال منها خصائصه الصوضية اليت متيزه.
وإن امتزاا ا اكوهففيمى مع النص ااديب زاد م مجالية العمل ا بداع وضولد لففحنة ا ابية جعلت المارا
يتلذة أحداث النص ويتجاوب مع وقائعه ايت ابع قرافة جمريا الالرد بشغ" ولوحو ان اادب واكوهيمى يلتميان ا العناصر
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اليت يتذلفان منهاو وقد وضف ففح أمحد الشف ففايب ةلمو حينما قات :إن "اكوهف ففيمى ا صف ففويت يتجه إ العواط" مبالف ففرة يث ،ايها
حزنا أو هروراو واادب كذلم ا صويت ايه أوزانه الن،مية اليت ضتحد ا مماييالها ااو مع اكماييس اكوهيمية يتجه أيءا إ
العواط" يصورها ويهيجها".26
وم هنا يتءف ففح لنا :أن اادب عموما والرواية خصف ففوصف ففا صف ففور لنا انفعات ااديب بالالما اكوحيةو بينما
جاف ا اكوه ف ف ففيمى ليبني لنا اا،ان وااوزان اليت جاف ا النص الال ف ف ففردي لتطرب المارا بذنغا غنائية كال ف ف ففت النص ااديب
بذصوا رنانة وأ،ان مرضبة ا ضركيب موزون يصدر ا صو غنة ضطرب ااةن اترتك أثرا ا نفالية اكتلم .
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.17

ه ففعيد يمطني :قء ففايا الرواية العربية اجلديدة الوجود وا،دودو منش ففورا االختالفو اجلزائرو الدار العربية للعلو نال ففرونو ب،و لبنانو
دار اامانو الربا اكغربو 1و  2012و ي.42
حممد برادة :أهئلة الرواية أهئلة النمدو لركة الرابطةو الدار البيءافو اكغربو 1و  1996و ي.58
هبة جوادي :التمثيل الالف ففردي للتاري الوطين ا روايا واهف ففيين ااعراو جملة أ اث ا اللغة العربية واادب اجلزائريو جامعة بالف ففارةو
اجلزائرو .254_253
يوري لومتان :الف باعتباره لغةو ضرمجة عبد المادر بوزيدةو جملة وث هيميائيةو ي.77
مجيل صليبا :اكعجم الفلالف و دار الاتاب اللبناينو الماهرة مصرو 1و  1979و ا3و ي.165
حنان عبد ا،ميد العناين :الف والدراما واكوهيمى ا ضعليم الطفلو دار الفار للطباعة والنشر والتوزيعو عمان ااردنو 1و  2002و
ي.13
عبد العزيز عتيا :ا النمد ااديبو دار النهءة العربية للطباعة والنشرو ب،و لبنانو د و  1972و ي.10
حنان عبد ا،ميد العناين :الف والدراما واكوهيمى ا ضعليم الطفلو ي.13
عبد العزيز عتيا :ا النمد ااديبو دار النهءة العربية للطباعة والنشرو ب،و لبنانو د و  1972و ي .11_10
عبد العزيز عتيا :ا النمد ااديبوي14
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تقنيات السرد في الرواية المغاربية بين التشخيص والسينمة
د .اتيحة بلحاج (اكركز اجلامع مغنية-اجلزائر)
**الرواية والالف ف ف ف ففينما ما اا إال لونني ضعب،ينيو يغوصف ف ف ف ففان ا حماور اكءف ف ف ف ففمون ليمدما رؤية ع اجملتمع وضداعياضهو قد تلفان ا
الشال اأارج لطريمة ضوصيل اأطابو إال أ ما يلتميان ا ضوصيل الغاية وجتاليدها**

ملخص:

ضرو هذه الدراه ففة الاش فف" ع بعض التمنيا الال ففردية اكال ففتعملة ا اأطاب الروائ اكغاريب اجلديد باعتبارها
مرجعا نصيا وأهلوبيا وانيا ا ضشخيص و هينمة النص الالردي اكاتوب و إلباهه حلة الف البصري اكمتع و والهيما حينما
ضنفتح على اء ف ففافا رحبة و انون متنوعة متا اكتلم م الولوجل إ عامل حركة التجريب ا بداعيةو اتاال ف ففر ا،واجز ايمفز
اأطاب الروائ هبذا او االجتاه الفين كالال ف ففينما ؛ اه ل غ ،الال ف ففينما العمل الروائ ؟ وايم ضتجلى التمانا اكش ف ففرتكة بني اين
الالينما و الرواية؟

الكلمات المفتاحية :الرواية اكغاربية – ضشخيص اأطاب – هينمة الرواية  -آليا الالرد.
Summary of intervention: the narration techniques in the Maghreb
novel between the personification and cinema adaptation:
This study wish to reveal some enumeration techniques used in the new
Maghreb novel discourse, considering it as a textual, stylistic and an artistic
reference in personifying and cinema adapting the written narrative text and
adorn it with garment of the delightful visual art, especially when it opens up
vast spaces and various arts enable the receiver to access to the world of
Creative experimentation movement, and breaks the barriers so the novel
discourse will jump with this into the artistic direction like cinema. Thus, did
cinema change the narrative work? And in where does this Common techniques
?between the cinema and the novel manifest
Key words: Maghreb novel – Narrative Mechanisms – speech personification
– cinema adaptation.
توطئة:
مل ض،هر الرواية اجلديدة ا اكغرب العريب إال حديثا و حيث بد متذخرة ممارنة ركية الرواية ا اكشف ف ف ف ف ف ففرح و لا ما
جنح هبا او الشففيوع هو ضطورها الال فريع و اكبهر وو أقوى دليل على ةلم ارتة الالففبعينيا م المرن العش فري اليت ضشففالت
ايها التجرية الروائ ية اكغاربية حينما عمد إ حتطيم ممولة اكش ف ففرح" :بء ف ففاعتنا رد إلينا بل ص ف ف فرنا أما ضطور اعل ا جمات
الالف ف ف ف ف ف ففرديا إبداعا و نمدا م جهة و إبداعا و ضلميا م جهة أخرى "1و لعل هاجس ا،ا ال يمل إ،احا ع الرغبة ا
االه ففتماع و اكش ففاهدة و ااكتعة اليت يعيش ففها الال ففارد و ال ضمل أبدا ع اكتعة اليت يعيش ففها اكتلم و ةلم ان الال ففارد و اكتلم
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معا يعيدان صفياغة ا،ياة اليت يشفتهيا ا وومل يا هاجس ا،ا هذا ليولد عرضفا ا نزعا ا نالفان ااو و امد كان هفبيال
للتواص ففل مع غ،ه م جهة و ووه ففيلة لفهم ما حييط به وضفال فف،ه م جهة أخرى و اا،ا كان لسنال ففان ومازات " أداة اكعراة
الوحيدة اليت عراهاو وم خالله ص ف ف ف ف ف ف ففا ااره الديين والثمااو والعمل و واهف ف ف ف ف ف ففتطاع م خالله أن يعرب ع اأربا ا،ياضيةو
ويشال م خالله الوع ا نالاينو وإدراك ا،ياة اهمهاو وةلم م خالت ما ابتدعته عمليته م ألاات التعب ،المويل".2
ضرحتل الرواية باكتلم ا عوامل نصففها الالففردي انطالقا م مجلة م التمانا اليت ضتفن ا هففبم ااحداث و ايصففات اهلدف
إليه وأما الالينما اتشخص هذا النص الالردي باحرتااية معتمدة على متوالية م الصور اكرئية اابوكة ا لريط حرك و لغة
بص ف ف فرية متمنة و الاتة لن،ر اكتلم و و بالتايل حتويل الالمة إاى صف ف ففورة و "إن العالقة بني الرواية والالف ف ففينما ه عالقة ضبادليةو
ااالاا يلهم اآلخرو ضرهف ففم ااو اار ا بااحرف وضرتمجها الثانية بلغة بص ف فرية ملفتة للناظرو مشف ففالة لغة مشف ففرتكة بني النص
ااديب والالففينمائ و ه فواف قدمت هذه الرؤية الفنية اعتمادا على رؤية اكخرا دون االرضااز على هففرد الرواية أو اعتمادا ضطابميا
يتعادت ايه النص ااديب ا الرواية مع النص الالف ف ف ففينمائ  .وبالتايل الماهف ف ف ففم واهلدف اكشف ف ف ففرتك واحد لاال الفنني مهما اختلفت
طريمة اكعاجلة .وحاليا يالعى كث ،م اادباف لالرضماف بالف الالينمائ باتابة النص الالينمائ بذنفالهم".3
أهلمت الالففينما بتمنيا ا كتاب الروايه ا،ديثة أي بعد دخوت عصففر الالففينماو وحفز م إ مز ٍ
يد م ضوظي" الص فورة ا،يحلة بنمط
حل
ه ف ف ففردي حما و امثلما وجد الال ف ف ففينما ض ف ف ففالتها و ماد ا اأا ا عوامل الروايةو كما اه ف ف ففتلهمت الرواية م الال ف ف ففينما ثلة م
التمنيا الفنية اليت زاوجت بينهما و قربتهما كث،ا م بعءهم البعضو االمر الذي جعل الرواية جتنح إ االنفتاح على الالينما
و بالتايل هينمة النص الروائ .
و م الروايا اكغربية اليت حتولت إ ايلم هف ف ف ف ف ف ففينمائ نذكر رواية "الخبز الحافي" للروائي المغربي محمد ش ـ ـ ـ ـ ــكري :وقد
حتولت روايته هذه إ ايلم ظهر على لف ففالف ففة الالف ففينما عا 2004و وحيا قصف ففة حياة الفىت حممدو الذي يعاين م الفمر ا
اكغرب العريبو حتت وطذة االحتالت الفرنال ف ف ف ف ف  .وقد أثار هذا العمل ضف ف ف ف ففجةو ومنع ا مع،م الدوت العربيةو إة اعتربه منتمدوه
جريئا بشال ال يوااا ضماليد اجملتمعا العربية .وال يزات الاتاب أنوعا أو لبه أنوع ا غالبية الدوت العربية.

وم ةلم أيء ف ف ففا ايلم «ص ف ف ففالة الغائب» للمخرا محيد بناين الذي ال ف ف ففتغل ايه على رواية «ص ف ف ففالة الغائب» للطاهر بنجلونو
واكخرا حال بنجلون الذي التغل ا ايلمه «الغراة الالوداف» على رواية «الغراة الالوداف» جلواد مديدشو واكخرا عبد ا،
العراق الذي ال ف ففتغل ا ايلمه «جناح اهلوى» على رواية «قطع خمتارة» امد نء ف ففايلو واكخرا حممد عبد الرمح التازي الذي
الففتغل ا ايلمه «جارا أيب موهففى» على رواية «جارا أيب موهففى» امحد التواياو واكخرا محيد الزوغ الذي الففتغل ا
ايلمه «بولنوار» على رواية «بولنوار» لعثمان ألمراو واكخرا نبيل عيوش الذي التغل ا ايلمه «ياخيل اهلل» على رواية «جو
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ه ف ففيدي موم » للماح بينبنيو واكخرا اجلياليل ارحايت الذي ضفاعل ا ايلمه «هف ف فرير ااهف ف فرار» مع رواية «هف ف فرير ااهف ف فرار»
للبش ،الدامون و اال لغة التصويرية و ا،باة الدرامية مثال م أكثر التمنيا ضوظيفا عند كبار الروائيني دون أن طر بباهلم أ م
يالينمون النص الروائ .
هذا ا اكغرب الشميا أما إةا ضفحصنا عوامل الالينما ا اجلزائر ف ف ف ف ف ف انلمس ضوانيا و قلة ا هينمة روايا جزائرية ةا صيت و

وزن ا الوه ف ف ف ف ففط الفينو باه ف ف ف ف ففتثناف بعض ااعمات ك "األفيون والعصـ ـ ـ ــا" لمولود معمري و"ريح الجنوب" لعبد الحميد بن
هدوقة .

أقر الدكتور محادي ك،و م جامعة الدار البيء ف ف ف ففاف (اكغرب) ا اكلتمى الوطين الدويل حوت الرواية و الال ف ف ف ففينما بذن إل ف ف ف ففاالية
االقتبا الالففينمائ مل ضعد مرضبطة كما كانت ا الالففابا مبالففائل الوااف أو خيانة النص ااصففل أي الروايةو و أكد ةلم بموله
"  :يصف ففبح االقتبا بني الالف ففينما والرواية عمال ضشف ففخيصف ففيا يتوجه او خلا اكعب علما بذن النص ااصف ففل ميلم ةاكرة داخلية
خاص ففةو و عليه يام االقتبا ا ضفايم بناف النص ااص ففل و إعادة بنائه أو إعادة التوزيع ا ل ففال أخر بعد مالف فار لفم
الشفرا ".و اما التشخيص؟
أوال :التأثيل المصطلحي للتشخيص

نالتهل هذه اجلزئية بتذثيل مصطلح التشخيص:
عادة يالففتخد هذا اكصففطلح ا العلو التجريبية و خاصففة ا جمات الطب؛ حيثما يُعتمد على دقة الوصفف"؛ االتشففخيص لغة:

فخص بص ففر االن :إةا اتح عينه وجعل ال يطرفو و ُل فخوي البص ففر :ارضفاع ااجفان إ
"يمات ل ف َّخص اجلرح :إةا ور و و ل ف َ

فخص الش ف ف ف ف ف إةا عينه و منه ضشف ف ف ففخيص
ص ف ف ف فت الالمة ا الفم :إةا ارضفعت او ا،نم ااعلى"و "و لف ف ف ف َّ
اوحو و يمات لف ف ف ف َ
فخ َ
فخص الش ف ف ف ف أي :عاينه و احصف ف ففه ودقا ا جزئياضه و أضم
اامرا ،عند االطبافو و لف ف ففخص النجم إةا طلع " 4انموت لف ف ف َّ
وصفهو كتشخيص الطبيب للمر.،
أما اص ف ف ففطالحا الم يبتعد معب مص ف ف ففطلح التش ف ف ففخيص كث،ا ع الداللة اللغوية و اعلميا هو " النش ف ف ففا العلم الذي
يص" ال،واهر أو ااحداث اكختلفة وويمو قمع ا،مائا واكعلوما عنهاو ووص" ال،روف اأاصة هبا و وضمرير حالتها كما
ه ا الواقعو وعادة ال ضم" البحوث الوص فففية عند حد الوص فف" أو التش ففخيص الوص ففف و بل تم بتمرير ما ينبغ أن ضاون
عليه هذه ال،واهر أو ااحداثو وةلم ا اطار قيم ومعاي ،حمددة ووم أجل مجع البيانا واكعلوما للبحوث واكعلوما
ل لبحوث الوصفففية وضالففتخد أدوا و أمنا عديدة كاكالح،ة واكمابلة واالهففتبيان "5و االتشففخيص كمصففطلح مالففتمل بذاضه
مل ي،هر له أثرا ا الدراه ففا العربية الال ففابمة وبالرغم م وجوده كإجراف باثرة ا الرتاث ااديب العريب و اهو مص ففطلح حديث
النشف ففذة ولد م رحم الدراهف ففا الغربية انطالقا م عوامل البحوث العلمية اليت ضعتمد على الدقة ا الفحوي و الءف ففبط اادح
لل،واهر.
هذا ع التشخيص م من،ور علم أما التشخيص م من،ور نمدي و بالغ " هو إبراز اجلماد أو اجملرد م ا،ياة و
ا ض ففوف الص ففورة بش ففال كائ متميز بالش ففعور و ا،ركة و ا،ياة "6و و هذا يعين أن التش ففخيص هو أنال ففنة اال ففياف اجملردة أو
اجلامدة و إعطائها ص ففبغة ا،ياة وأو نال ففبة ص فففا البش ففر ل ل ففياف اجملردة اليت ال حياة هلا مثل " خماطبة الطبيعة كذ ا ل ففخص
ضالف ففمع و ضتالم و ضالف ففتجيب ا الشف ففعر و ااهف ففاط..7"،و كذن الالف ففارد يتعمد االلف ففتغات ا منحى بالغ ث و بناف عمله
الالففردي على االهففتعارا و الانايا و التشففبيها و التخييال و إة يتجلى التشففخيص ا العمل الالففردي ا كونه " طريمة
ه ففردية ضمو على نعت موض ففوع /وحدة جمردة /كائ غ ،انال ففاين بنعو ضال ففمح باعتباره ااعال ميتلم برناجما ه ففرديا " 8و جاف
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هذا التعري" لامال جلل ما ياللط عليه التشخيص م ضوف وم وص" و نعت و ضصوير ،ركا لخصيا و هلوكيا م و
امناطهم وأبعادها وإةن هو "جمموعة التمنيا اليت ضفء ف ف ف إ ضولد الشف ف ففخصف ف ففية و ميا أن ياون ا ااغلب مبال ف ف فرا ( مسا
الش ففخص ففية ميا أن ضوص فف" بص فففة وثيمة م قبل الال ففارد او الش ففخص ففية نفال ففها أو ل ففخص ففية أخرى ) ووغ ،مبال ففر ( ميا
اهتنتاجه م أاعات الشخصية و ضفاعال ا و أااارها وعواطفها ..اخل)ووميا أن ينهض على جممل عرض لالما الشخصية
الرئيالية أو مييل إ ضمدميه ضدر يا وو ميا له أن يؤكد على ثبا ا أو ما يعرتيها م ضغي ،أو يفءل النمذجة أو النمطية ( عل
ال ش ففخص ففية مطابمة لنموةا معني ) أو على النميض علها نال ففيج وحدها و هاذا دواليم" 9و إةن االتش ففخيص علميا ياون
مطابما للواقع أو دراه ف ف ففة تة لش ف ف ف ف واقع و أما ا العمل الال ف ف ففردي ايمرتن بالتخييل أكثر م اضص ف ف ففاله بالواقع الذي يبدع ا
نالفجه الالفارد و و ياون إما ضصفرحيا أو ضلميحا و االما أُحام التشفخيص ا النص الالفردي كلما حما الالفارد مبتغاه و بلذ
ةروة االبداع .
أما واما للمصطلح اارهط "اهو اضفاف مسا منوةجية على وهيطو و التشخيص هنا ب أن يذخذ ا االعتبار
أربعة مبادا :االوه ف ف ف ف ففيط ب أن ميتلم مسوا أخالقيا معينا :وينبغ أن ياون أو ضاون بال ف ف ف ف ففما هلا عالقة وثيمة با،دثو و
ب أن ميتلم أو متتلم خصففوصففية أو ارادة أي  :ضاون اذة وو ب أن ضاون مالففتميما أي ثابتا ا هففلوكه " 10ضلم ه
الال ف ف ففما اليت يال ف ف ففتميم هبا مفهو التش ف ف ففخيص وق" ما جاف به أره ف ف ففطو و و ه ف ف ففبمها اكعاي ،اليت يمو عليها ا اجملات البحث
العلم مث العمل الال ف ف ففردي والال ن،رضه اأاص ف ف ففة للتش ف ف ففخيص ,و كل حدد معاي،ه الدقيمة اليت يمو عليها هذا االجراف و قد
ختتل" هذه الدالال م من،ر آلخر و و ةلم راجع إ اجملات الذي ُحصف ف ففر ايه هذا اكصف ف ففطلح و لا ما يتفا عليه الال و

قد ينطلا منه البعض و قد يص ف ف ففل إليه ا لبعض اآلخر؛ هو أن التش ف ف ففخيص عامة ضمرير وص ف ف ففف و ضص ف ف ففوير دقيا كوض ف ف ففوع ما أو
لخصية أو ظاهرة أو بنية معمدة وو هذا ما ننطلا منه ا هذه الدراهة أما هدانا ااهف ف ف ف ف ف ف ف ففمى امالمالة التشخيص ا اأطاب
الذي حييلنا على أنه ا م الفنون و نوع م التخييل ا ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف النص و بالءبط نالبة صفا البشر إ أااار جمردة أو إ
ال ف ف ففياف ال ضتص ف ف فف" با،ياة و و به ضلبس الطبيعة و كل اجلمادا ثوب االنال ف ف ففان و ضء ف ف فففى عليها روح ا،ياة و َّ
"وعد الش ف ف ففي

عامة والشعر
التجوز بالاال و وألار إ ليوعها ا العربية حل
الطوه (460هف) التشخيف ف ف ف ف ففص ظاهرة انية و أهلوبا م أهاليب حل
خاصةو ومنه قوت جرير:
العريب حل

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع
ـور ال ـ ـ ـمـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة وال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــال الـ ـ ــخ ّ
ل ـ ـ ـمـ ـ ــا أتـ ـ ــى خ ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ـ ــزب ـ ـ ـيـ ـ ــر تـ ـ ــواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ــت*********** س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
اشخص الالور واجلباتو إة نالب إليها (التواضع) الذي هو صفة م الصفا ا نالانية العمليةو وم مثَّ وص" (اجلبات) بذ َّ ا
حل
(خش ُع)و واأشوع م الصفا ا نالانية النفاليةو والالور واجلبات م الاائنا اجلامدة11".
حل
حينما نمارن بني الشففخصففية ا النص الروائ والشففخصففية الالففينمائيةو نتذكر وبشففال مبالففر ممولة كريالففتيان ميتزو أن

الف الال ف ف ف ففينمائ ةو مدلوت مبال ف ف ف ففر على العاس م الف الروا ئ الذي ال يعتمد اكدلوت اكبال ف ف ف ففر (الص ف ف ف ففورة اكرئية ا ااوتو
والالمة اكاتوبة ا الثاين)و هذه اكمولة ضربطنا بالبناف الذي ضاون عليه الشف ف ف ففخصف ف ف ففية ه ف ف ف فواف ا الرواية أ الفيلمو ولا ا كلتا
ا،التني ضبمى الشخصية حاملة للمعبو إال أن ما مييز الشخصية الالينمائية ع الشخصية الروائية هو كو ا "وعاف حيمل الفعل
ورد الفعل أكثر م كونه وعاف حيمل الفار" 12و االش ف ف ففخص ف ف ففية الال ف ف ففينمائية حتتاا إ الفعل ورد الفعل لتوص ف ف ففل إ اكتلم ما
حتمله م أااار أو قيمو وهنا ضام ص ف ففعوبة بناف الش ف ففخص ف ففية ا،املة ل ااار ا الال ف ففينماو ان ا،وار أو الص ف ففو م خارا
الاادر ال يعد ا،ل اامثل لبناف الشخصية قدر اعتماد صانع العمل للفعل ورد الفعل خبارناو الو طالعتنا لخصية هينمائية
لتموت إ فا حتمفل أاافارا أو متثفل مجلفة أاافار الالف ف ف ف ف ف فففيفةو ايجفب أن ينعاس ةلفم على هف ف ف ف ف ف ففلوكهفا أي أاعفاهلفاو ا حني ميا
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للشخصية الروائية أن ختربنا طاكا أن عملية الالرد الالم هو الالمة اكهيمنة على النص الروائ .13
ثانيا :التشخيص الروائي و السينمائي:
الش ف ففخص ف ففية ا اأطاب الروائ ليس بالء ف ففرورة أن ضاون ل ف ففخص ف ففا حميمياو اما أن ضاون كائنا حيا كا،يوان أو النبا أو
ماون م ماونا الطبيعة كاجلبات أو االلف ففجار أو الشف ففمس  ..االتشف ففخيص ا العمل الالف ففردي و منه الرواية يرتجم حءف ففور
لففخصففية مبفاهيم معمدة أو عادية ةا أبعاد خمتلفة "اذن ضاون الرواية ضشففخيصففا اذاك ما مييز جنالففها ااديب ويؤه فالففه وامنذ
أقر بعض الفاله ف فففة بذن الرواية مبعناها ا،ميم ضمتءف ف ف أيء ف ففا ره ف ففم عامل بذكمله ولوحة ا،ياة اليت ضبدو
المرن التاه ف ففع عش ف ففر حل

موادها العديدة وعممها اكتنوع ا دائرة الفعل اأاي الذي يتوهف ف ف ف ف ف ففطها " 14و االتشف ف ف ف ف ف ففخيص ا الرواية يعين وصف ف ف ف ف ف فف" الواقع
ومشفاالضه ؛و م مث اهو مفهو مرضبط باالجتاه الواقع لا بشفال ختييل و متثيل و كذنه رهفم و ضصفوير لواقع ا،ياة بذلفياف
الرواية الواقعية ا عالقتها بالتشف ففخيص قائال "يبدو
جمردة ضنالف ففب هلا ا،ياة ؛"و قد طرح روالن بار الف ففاالية بار إلف ففااليحلة حل
اجملرد لف ف ف ف ف ف ف فف"ما حيدث أو "ما حدث" كذنحله مماومة للمعين وضؤحلكد هذه اكماومة التحلعار ،ااهفطوري
التمثيل اكطلا للواقع" و حل
المص حل

يدت والعاس بالعاس ..وقد أجاب ريفاض،
أن الذي يعيش ال ميانه أن حل
الاب ،بني التحلجربة اكعيش ف ففة (ا ،حل ) واكعموت ..كما لو حل

ااديب للواقع أي للمحاكاة إالحل األفيحلة اليت جتعل طابع الداللة غ،
ع هذه ا ل ف ف ففاالية إجابة غ ،مبال ف ف ففرة قائال :ليس التمثيل حل
الدليل م معب
رد اعل على ثمل اكعب أو ضش ف ف ففويهه أو ابتااره وياون النمل عندما ينزلا حل
اكبال ف ف ففر قابال لسدراكو وهذا ا دراك حل
حمل أخرىو كما ا االهتعارة وياون التشويهو عندما ياون هناك غمو ،أو ضناقض أو لغو".15
وحتل كلمة حل
إ آخر حل
إن ضغ ،الش ففخص ففية م موض ففع آلخر (م روائية إ ه ففينمائية) و انتماهلا م الال ففاونية الال ففردية اكتخيلة إ ا،ركية اكص ففورة و
اجملالف ف ففدة على الواقع حيتم عليها التذقلم واا هذا التغ،و الذي يتطلب ضفاعال و حركية ضث ،انتباه اكتلم متاما مثلما يفعل النص
الروائ بالمارا حات قرافضه لوقائع هذه الروايةو واكمثل ا الال ف ف ففينما دائما ما حياوت ضش ف ف ففخيص اادوار بتلمائية وضفاعل كل مع
الدور الذي يؤديهو "اعلى اكمثل أن يءبط نفاله وأن يهءم دوره (داخليا) ليعيده حممما م جانب لخصيته نفالها .وهاذاو
نرى أنه إةا كان اكمثل غالبا ما ميثل على اكالففرح اإنه على الشففالففة إمنا يبدع"16و اخبايا الشففخصففية ا الرواية ضاون مءففمرة
وخمفية بني ه ف ف ف ففطور الا لما والتعاب ،ا الروايةو أما الال ف ف ف ففينما باعتبارها انا يمو على ااداف ف"حتاوت الاش ف ف ف فف" والتجال ف ف ف ففيد
وا براز لعديد م حاال ا نال ف ف ف ففان اكؤديو ه ف ف ف ف فواف كانت هذه العمليا معراية (كالتفا ،واأيات) أو وجدانية (كاأش ف ف ف ففية
والملا وا،مد) أو اجتماعية (كا عجاب والتعاط") أو دااعية (كالرغبة ا التما وا جاز والتفوح والالففيطرة) أو كانت غ،
ةلم م العمليا "17
"ضغ ،وظيفة الوص فف" ا الرواية ا،ديثةو ابدال م وض ففعه الال ففابا الذي كان الوص فف" مي ص فففحا طويلة ميا ببال ففاطة
إزاحتها م العمل صف ف ففار الوصف ف فف" هنا ضشف ف ففخيصف ف ففيا دقيما يعاس البعد اأف للشف ف ففخصف ف ففية الواصف ف فففة أو احد الشف ف ففخصف ف ففيا

ااخرى"18و و م أمثلة التش ف ف ف ف ف ففخيص ا الرواية جد الروائية لطيفة الديلمي ضال ف ف ف ف ف ففتحء ف ف ف ف ف ففر ا روايتها "م يرث الفردو "
التش ف ففخيص عندما ضتحدث ع البطلة "مزينة" اليت ضتحوت م ل ف ففخص ف ففية حميمية إ ل ف ففخص ف ففية متخيلة أُلبِال ف ففت ثوب ا،ياة
وا احرقين
اجملالدة ا صورة اكاف و ضموت الراوية " :قات هلا :لو حيل بيين وبينم جلفت العروح وضمر اجلالدو لوال أنم مع َّ
ال،مذ وقءيت مهزوما"19و و ضءي" ا موضع آخر " :عندما نزت هحبان اكاف وحاةاها مل رؤ على كالها كانت ضبدو مثل
اارة أو حلمو خش إن هو مد يده إليها أن ضذوب وضتاللى" 20ضتحوت اكرأةو بفعل اهرتاضيجية اكاف اليت ضذخذها ا الناليج
الالرديو إ صورة واارة ُملهمةو ا ف»مزينة» بالنالبة ل ف»هحبان» ه ا،ب اكالتعص و وا،لم اكطارد ا اءاف مدرارةو وهلذاو
ُ
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حني يشففتغل منطا الموة والتخوي" ا «مدرارة»و ضتحوت اكرأة إ عنصففر ُملهمو وصففورة ضوقظ اار الرجلو وجتعله يبحث ع

هفبل حتويل الصفورة إ واقع 21و هذا اكمطع الالفردي يرتجم ضشفخيص االنفعاال النفالفية اليت يشفرتك ايه كال م الشفعور و
الاللعور و االحالا و حوا اجلالم و حيث ض،هر اكرأة بصورة مغايرة متاما ع الواقع و اتعريها الروائية م مسا ا الواقعية و
ضلبالها حياة م نوع آخر ( البعد اكائ ).
إةا كانت الرواية حتتاا لوصفف" لففخصففية ما إ مالففاحة هففردية -جمموعة صفففحا مثال -اإن الالففينما كوهففيط بصففري يتميز
ياص ففية االختزات و"االنتمات الال فريع بني ااحداث واازمنة وااماك والش ففخص ففيا واختزات بعض اص ففوت الرواية " 22جتمع
أطراف اكالاحة الالردية ا إيمونة أو إيمونا واصفة خمتزلة وموازية للوص" الالردي .
نذخذ مثاال آخر جاف ا رواية التابو لعبد اهلل الغزات اليت نالت اجلائزة ااو ا مالففابمة الشففارقة لالبداع العريب هففنة 2003
و حيث برز ايها ضش ف ف ف ف ففخيص ا،وا ا مع،م ااحداث و اكش ف ف ف ف ففاهد وحيث عاس م خالهلا جتربته الروائية اكتخيلة احما
بذلم النءف ف ففج الفين و االبداع ا هذا اأطاب الروائ و و مثات ةلم قوله  " :اختذ الفوضف ف ففى هف ف ففبيل الركود .خرح الركود
زئ ،ضصففاعد .دمدمة خارقة كذ ا خرجت م جوف العد  .ضدااع صففداها ا اكاان .بعثر طبما الالفراب اكتذلمة .اختلط مع
اازيز اكاتو اكتمطع الماد م الطريا الال ف ف ف فريع البعيد حيث ضلهث الش ف ف ففاحنا الثميلة العابرة"23و هذا اكمطع بالذا مثمل
مبواضع التشخيص الوصف و ااهناد اعل االختاة للفوضى يعد ضشخيصا هلا عندما قات الراوي " اختذ الفوضى هبيل الركود "
و حيث ألبالففها ثوب ا لاائ البشففري الذي يتخذ هففبيال لنفالففه و ابد و كذ ا انالففان يتخذ قرار بعد طوت ضفا ،ااهففتمر
على اارة الركودو و الش ف ف نفالففه كا قات " :خرح الركود" منح صفففة اأرح اأاصففة باالنالففان للركود و و قوله " :بعثر طبما
الالراب " "..ضلهث الشاحنا الثميلة ..و جتلى التشخيص كا نالب الراوي " البعثرة و اللهث "صفا م صفا الاائنا
ا،ية و خاص ف ففة ا،يوان ال ف ففياف جمردة "طبما الالف ف فراب و الش ف ففاحنا الثميلة" و كذنه ال يتحدث ع مجادا و إمنا اطب
فخص وبالتايل يصف ف ف ففبح التشف ف ف ففخيص مفهوما إجرائيا
كائنا حتس و ضعملو "اثمة دائما ا الرواية كائ
لغوي يشف ف ف ف حل
لغوي أو غ ،حل
حل
ضطور الرواية العربية ا،ديثة وضنوع
الرواية باعتبارها جنالف ففا هف ففرديا وم خالله ميا أن نرهف ففم خطا بيانيا يعاس حل
أهف ففاهف ففيحلا يالف ففم حل

اجتاها ا"24و ابالتشخيص الوصف حتما اأطاب الروائ و الفين ا آن واحد .
إن اهتماللية الالينما كف و طرحت إلاالية االقتبا وحتويل اكنت الروائ م الرواية إ ايلمو أضحى العاس صحيحا بفءل
دينامية واعالية الال ف ففينما اليت أثر على الرواية اكعاص ف ففرة و مت،هر ضمنيا الال ف ففينما على ص ف فففحا ا وخاص ف ففة ضمنيا اكونتااو

اامر الذي يدت على مدى ضطور وخص ف ففوص ف ففية واعالية أدوا الال ف ففينما وماانتها إ جنب الفنون ااخرى .إن لغة الرواية لغة
لفاملة ضشفتغل الداللة ايها ضفم ن،رية العاالما أو الالفيميوطيما وضتميز مبعجم م أهم خصفائصفه التاثي" الداليل لعالماضه
واكعب يتوالد ا ه،ورة كثيفة الدالال ضعتمد على اأصائص العاكية للغة الالينمائية.25
على الرغم م أن الفيلم ال ال ففينمائ اقتبا منت روائ بتمنيا و أدوا ضفعل عملية االضص ففات والتدالت بني عناص ففر الره ففالةو
إال أن الالف ففينما بفءف ففل اعاليتها واهف ففتمالهلا الفين أثر على الرواية اكعاصف ففرة؛ امد رأى النماد أن الرواية اهف ففتعار م الالف ففينما
الاتابة بالاام،ا أي كتابة النص باالعتماد على الوصف ف ف فف" الالف ف ف ففينمائ و اتصف ف ف ففبح الرواية جمموعة م االحداث اكوضف ف ف ففوعية اليت
اخت ،مبهارة ا نمل حمايد للواقع ويتميز باونه خاليا م التعليما " 26ويال ففمى ةلم بعني الاام،او وم ضذث،ا الال ففينما
على الرواية اكعاص ففرة اه ففتعارة االخ،ة لتمنيا اكونتاا الذي أض ففاف لتمنيا ا البنائية إماانيا مجالية أخرى؛ حيث يتم وص ففل
اللمطا الالف ف ففينمائية مع بعءف ف ففهاو وضالف ف ففمى هذه العملية ا بدايتها " بمطع اللمطا ولصف ف ففمهاو وضالف ف ففمى ا مرحلتها ااخ،ة
بءبط اللمطا م حيث طوت كل منها وماا ا وضوقيتها " 27لتبمى ضمنيا ااعلة اهتفاد منها الرواية اكعاصرة ا مالارها
التجري .
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ثالثا :سينمة الرواية
إن ضمنييت الزمان و اكاان م أكثر التمنا اليت حتوت الرواية إ مش ف ف ف ف ف ف ففاهد متحركة مرئية ابينيما يتم االعتماد التا

واكتبادت ا ألففاات التصففوير الفين و واا كرونوتوبات ( chronotopeزماانا (خمتلفة و ضصففو الواقع وختلا صففور
العامل و وضتحد ا ضلم الارونوضوبا اازمنة اجملردة مع اءافا جغرااية غ ،حمددة28و و مثل ةلم ري ا الفيلم و الذي
هو ص ففورة بص فرية متتد عرب ه ففياح م اللمطا اكتتابعة" يدخله العنص ففر الزمين و ال لا يربط بني لمطا ا ه ففياح ما و بل
انه أيءفا يدخل ا نالفيج كل لمطة على حده  :ااكدة المصف،ة على -هفيبل اكثات ضصفلح البتالفامة اللهو و والفرتة متوهفطة
الطوت ضالئم وجها غ ،مارتث و أما اللمطة اليت ضال ف ففتغرح ارتة طويلة نال ف ففبيا اه ضالئم ضعب،ا حمزنا29و االلمطة حتتاا إ
اهتنفاد ةايت ك حتل حملها لمطة جديدة وهذا حات الرواية اليت جتعل اكءمون متناغما مع الزم و واكادة اأا متشالة ا
إميافا حمالوهة مرتابطة ا هياح زمين يءع المارا ا حالة االندماا المائمة على االقتناع والتصديا.
نال ف ف ففتحء ف ف ففر هنا مثاال ورد ا ممات هليا عبد زد عطية موه ف ف ففو بالتمنيا الال ف ف ففينمائية ا الرواية ا،ديثة" :يموت الروائ
مثال :اتحت النااذة اشففاهد لففجرة الصفففصففاف كئيبة بائالففةو ضتمالففم زن حتت زخا اكطر ..أو إةا قات :ضبالففمت يل
اوت مرة اش ففعر باأدر وبميت وامجا أاتش ا مالحمها ع ه ففبب وجيه البتال ففامة مالئاية ..اهاضان العبارضان م ضال ففلال ففل
هردي طويلو يفتحان مشهدا متاامال بالصورة والصو للفعل ورد الفعلو مث ما يتلوه م انفتاح ةهين وضوحد مع ا،دث.
هذه ااقوات ا ا،دث الال ف ف ففينمائ ضاون ه ه و اال اتاا م البطل قوت ةلمو وه ف ف ففياتف اكخرا بذن ي،هر ل ف ف ففجرة
الصفففصففاف حتت زخا اكطرو عرب لمطة متوهففطة ضاون النااذة ه زاويتها و بيد أنه هففيتصففرف بموة الريح اكراامة للمطرو
وبا ضفافة اكالزمة كواقعة و وقزئيا اكاان الذي ضم" ايه الصففصفااة و و لرمبا هفيالفتبدت الصففصفااة بشفجرة أخرى ضاون
مالففتمرة ا اكاان اكختار و وحني ةاك هففيلتز اكشففاهدون بتلم الصففورة وهففينشففغلون بتداعيا ا النفالففية والعاطفية و بينما ا
الرواية هينشغلون بصناعة اكوق" واا إحداثيا الالرد أوال و مث هينتملون إ ضلم إ ضلم التداعيا و وقيمة اامر هتبمى
راه ففخة بذه المارا اأالح أو العادي و امع الرواية ناون أما غابة م الص فففص ففاف و ه ففيل م اكطر بمدر عدد المراف
ةا م".30
اكالحظ هنا أن مثة ضداخال و نزاوجا لدرجة التش ف ف ف ف ففابم بني الزم الروائ و الزم الال ف ف ف ف ففينمائ و و دليل ةاك التش ف ف ف ف ففابه التا ا
الرتضيفب و الن،فا و اكفدة و التواضر وقفد وجفد بعض نمفاد الروايفة كيمب العيفد مثال اليت اعتمفد على طروحفا ضفدوروف ا
كتاهبا ضمنيا الال ف ففرد و أن الرتضيب على مال ف ففتويني :ااوت ؛مال ف ففتوى الوقائع أي اكتوالية الزمنية ل حداث و واآلخر يتم واا
إرادة الااضب و أما اكدة اينصب اهتمامها على هرعة المص وعالقته العمل كتابيا و وجتري على مالتويا  31ه كالتايل:
 -1المفز :ياون الزم على مال ف ف ففتوى ااحداث طويالو أما على مال ف ف ففتوى الموت اهو جد موجز و و هو ضمنية ه ف ف ففينمائية و إةا
ياون اكشهد موجزا ممارنة بااحداث.
 -2االه ف فرتاحة :و اكثر ما جده ا الوصف فف"و االوقائع قليلة بينما الموت أطوت باث،و و ضلم اكدة ا الالف ففينما ضااد ضاون غ،
موجودة الن الزم ال يتوق"و و ،،ا الص ف ففمت ا اللمطا و اكش ف ففاهد ضاون مغذية لنال ف ففذ الال ف ففيناريو و و كث ،منها أا ال
حيمل حدثا أو حوارا يعما م مال ففتوى االدراك و التفاعلو الن الص ففور ال ضمطع ا،دث مهما كانت( ه ف فريعة و أو عابرة و أو
موجزة و أو عامة ) أمنا ضدعم المص بشال م االلاات .
 -3اكشهد :و ايه يتالاوى زم الالرد مع وقوعهو و هذه التمنية ا الالينما ضعين "هلاللة م اللمطا مرضبطة ببعءها البعضو
أي :جمموعة م المطعا اكنفردة م ايلمو يربط بينها عنصف ف ف ففر ما مشف ف ف ففرتك"32و اهو ممدار الزم الذ ي ضغطيه –اارتاضف ف ف ففا-
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االحداث و اكواق" اكروية و و هو أحد هف ف ف ف ف ف ففرعا الالف ف ف ف ف ف ففرد إ جانب الوقفة و الثغرة و التمطيط و التلخيص و و هو بذلم
متءم للحوار و يتالاوى ا الالرد مع زم الوقوع .
 -4اال از :أي أن الراوي يال ف ففرد ا بء ف ففعة أه ف ففطر أو ا عدة مماطع ما مدضه ه ف ففنوا عدة أو أل ف ففهر أو ايا و و حيدث االمر
نفاله ا هيناريو النص الالينمائ .
 -5التواضر :يتعلا بمانون االحداث و ضارارها –حال ففب ج،ار جنيت -و امد يال ففرد الراوي ا،دث مرة واحدة أو يعيد ضاراره
عدة مرا و مالتدال بعدد وقوع ا،دث و و عليه اإن التواضر ليس خاصية الزم امط و إمنا االهلوب اهلوب أيءا".33
اكالحظ أن آليا الالففرد الزمانية واكاانية مشففاهبة كثيالها ا الفيلم و بيد أن الزم ا الرواية حيمل مسة الدميومة واالنفتاح و
انه مرضبط باللغة اكمتدة ا الاتابة والتذويل و ويبدو اكاان ا الرواية موحش ففا خمتزال ااقدا لاث ،م عناص ففره وجزئياضه و اليت
مهما بلغت خميلة المارا اإنه ل يلم بذبعاده الفيزيمية و ان طاقة اكرف على ا كا باكاان الواقع قاص ففرة و وضبدو الذاكرة
أحاة لاث ،م التفص ف فيال الص ف ففغ،ة و وماةاك إال ان ما يعنينا م أمر اكاان هو اللح،ة اليت متتزا بالفعل و أما ه ف ففوى
ةلم اتتمة للصففورة الالية اليت ضفرتضففها الذاكرة اارتاضففا وال حتيط هبا و م هنا وجب الموت أن الالففينما ضنتصففر ا اهففتشففعار
اكاان ورصده على الروايةو وضزيده مهما كان مبهما وضوحا وجاةبية و بينما ضلم الرواية بثملها على بؤرة يال،ة لرمبا ضتش،ى
أبعادىا مع كل قرافة جديدة 34و االزم الال ف ف ف ففينمائ كان ا بدايته زم دياكرونيا يبغ التما الزم الواقع احداث الال ف ف ف ففرد
اكتتابعة و لا دأب إ التخل ع هذه النمطيية و جنح او االنفتاح على اللعب باازمنة م خالت اكونتاا اكواد للحركية
و الدينامياية اجملالدة للصورة اكنبثمة عنه و اباكونتاا ضتحما ه،ورة الن،م الزمانية ع طريا ضوايل اللمطا الالينمائية ضبعا كا
حتويه الداللة وأما اكاان ا الالففينما كما الرواية يتالففم بالتحديد "ان اكاان و اكشففهد البص فري يميدان اكعب و ينصففان عليه و
يوحدانه "؛ااث،ة ه اكشاهد و الصورة الوصفية اليت جتيد حتديد اكاان و ضتالم بالدامة الالينمائية.
نافلة القول:
ُنلص إ أن لال م الالف ف ففرد الالف ف ففينمائ و الالف ف ففرد الروائ أيزاضه اأاصف ف ففة حىت و إن التميا ا الاث ،منها؛ ةلم أن
فخص ا،ياة النفال ففية للش ففخص ففيا الروائية ضش ففخيص ففا داخليا
الال ففرد الروائ باعتماده علی اللغة اكاتوبة وحدهاو ميکنه أن يش ف حل
عميماو معتمدا ا ةلم علی ضمنية اكونولواو ا حني أن الالففرد الالففينمائ ال يالففتطيع اعل ةلمو وإمنا ياتف بالمبض علی
الصففورة وه ضتشففال خارجياو م خالت ضعب،ا الشففخصففيا ا لففارية اليت متُْنَ ُح كالحمهم؛ وهو أيءففا ما ال يالففتطيع الالففرد

الروائ أن يمو به مهما اعتمد ا لعبة ضتابعه علی التماطع اكالففتمر بينه وبني الوصفف"و الذي ينجح أكثر ا حتويل الواقع و
اكادي إلی متخيلو أكثر أا ضال ف ف ف ففتطيعه عني الاام،او أما العالقة بني الفيلم و الرواية كش ف ف ف ففال أديب وعامل كثي" الدالال

اه ف ففتمت منه الال ف ففينما وما زالت ضعتربه أهم مص ف ففادر ا،ا و ضبدو "وثيمة بدأ مع الال ف ففنوا االو م ظهور الال ف ففينما عندما

بفدأ اااال ضفار وضعتمفد على الاث ،م الروايفا العفاكيفة خفاص ف ف ف ف ف ف ففة مع اكخرا جورج ميليس "حيفث عرافت جمموعفة م

الروايا العاكية م خمتل" اللغا ظهورا هف ففينمائيا مثل :اجلرمية والعماب لدس ــتويفس ــكيو الشف ففي والبحر لهمنغواي و اوليفر
ضويالفت لديكنزو وم الروايا العربية عر الزي الطي

صالحو ثالثية نجي محفوظو)الدار الاب،ة لمحمد دي و العصا

والعفيون لمولود معمريو و غ،ه ا م الروايا اليت حتولت ص ففياغتها إ حا مرئ و اتزاوا النص الروائ و الال ففينمائ أدى
إ ضوحيد الفنون و ضالمحها م أجل ضمدمي رؤية عاكالة و حيث ضنعاس ضناقءاضه وحتوالضه على أنواع وألاات الف .
إن التذكيد على حتويل الرواية إ ايلم هف ففينمائ و يءف ففي" إ عاكها إلف ففارا مجالية بتفعيل أدواضه وأهف ففاليبه اكعتمدة على
الصف ف ف ففورة البص ف ف ف فريةو كما أن الفيلم يعد واهف ف ف ففطة مجالية م خالت المرافا اكتعددة له اليت ضعترب واهف ف ف ففطة ضلا أاءف ف ف ففل وأهف ف ف ففهل
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للرواية 34و االال ففينما م الفنون البص ف فرية اليت ضداخلت عناص ففرها بالرواية و انفتحت عليها و وةلم باه ففتخدا ضمنيا ه ففردية
حمددة و مشففرتكة بينهما ك :عدهففة الزو و حركية الصففورة و اختصففار الزم و حتديد اكاان و االنزياح ا اللغة ....و انجدها
ضعتمد الدهشف ففة و التشف ففويا و االهف ففتمالة ا عر ،االحداث بغية هف ففبم هف ففيناريو حمبوك م مماطع هف ففردية ضشف ففالت ا حلة
لمطا و مث ضرضيبها و حتويلها م خالت عملية اكونتاا إ مشفاهد هفينمائية و إةن انفتاح الرواية على الالفينما أو العاس هو
انفتاح الف ااديب على الف البصري و بالتايل هينمة العمل الروائ .

قائمة االحاالت:
 -1الصاحل ممفودة  :أ اث ا الرواية العربية و منشورا اكخرب أ اث ا اللغة و اادب و اجلزائر و 1و 2008و ي 13
 - 2أمحد حممد عبد الرحيم :دور ا،ااية الشعبية

ضنشئة الطفل -اكهرجان الثاىن لفنون طفل الصعيد -الندوة العلمية اكنيا و مصر و د .

 - 3رلف ف ف ف ف ففا الصف ف ف ف ف ففاحل :الرؤية بني الرواية و الالف ف ف ف ف ففينما و صف ف ف ف ف فففحة اكنصف ف ف ف ف ففة و الماهرة – مصف ف ف ف ف ففر و نشف ف ف ف ف ففر اكمات بتاري  15ارباير 2018و
 https://almanassa.com/ar/story/8178و ضاري ااخذ 2018/12/06 :
 - 4ين،ر  :اب من،ور  :لالان العرب و مادة (لخص) و اعداد و ضصني" يوه" اأيا و ندمي مرعشل و دار لالان العرب –ب،و و د

و

ا  12و ي 99
 - 5م العبد اهلل :اكعجم ا اكفاهيم ا،ديثة لسعال و االضص ف ف ففات :اكش ف ف ففروع العريب لتوحيد اكص ف ف ففطلحا و 1ودار النهء ف ف ففة العربية و لبنانو و
2014وي 76.
 - 6عبد النور جبور :اكعجم ااديب و 1و دار العلم للماليني –ب،و و  1979وي67
 - 7جمدي وهبة – كامل اكهند

 :معجم اكصطلحا العربية ا اللغة و االدب و(مادة لخص )و طبع ا لبنان و1979.

 - 8هعيد علوش  :معجم اكصطلحا االدبية اكعاصرة و (مادة لخص )ودار الاتاب اللبناين –ب،و و 1985و ي126
 - 9ج،ار برنس  :اكصطلح الالرديو ضر :عابد خزندارو 1و اجمللس االعلى للثمااة و الماهرة و ي 44
 - 10ن و ي ن
 - 11ين،ر  :أبو جعفر حممد ب ا،ال الطوه (460ه ف ف ف ف ف فف) :التبيان ا ضفال ،المرآنو حتميا وضصحيح :أمحد حبيب قص :،ا 1و دار إحياف
الرتاث العريب و ب،و –لبنان ود وي.204
 - 12ماهر جميد  :البناف العالم للشخصية الالينمائيةو جريدة ا،وار اكتمدنو العدد 2044و . 2007/09/20
 - 13ين،ر  :حممففد اففايت و التشف ف ف ف ف ففخيص الروائ  /التمثيففل الالف ف ف ف ف ففينمففائ و جريففدة هيال ف ف ف ف ف فربيسو 2017/10/14و
https://www.hespress.com/writers/367772.html

أو 2017/12/07

 - 14هيغل :علم اجلماتو نصوي خمتارةو ي Hegel Esthétique, texes choisis p. u.f 1953 / 52و نمال ع حممد الباردي
و انشائية اأطاب ا الرواية العربية ا،ديثة و منشورا احتاد الاتحلاب العرب دمشا و2000و ي .11
 - 15مسر روح الفيصففل :الرواية العربية البناف والرؤيةو منشففورا موقع احتاد الاتابو2003و دراهففا ) (www. awu/ Dam. orgو
اصل بناف الفءاف الروائ .
 - 16لو دوكا :ضمنية الالينماو ضرمجة :اايزكم نمشو منشورا عويدا و ب،و ف لبنانو 1ف 1972و ي86 :
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 - 17جلني ويلالون :هياولوجية انون اادافو ضرمجة :لاكر عبد ا،ميدو هلاللة عامل اكعراة الاويتيةو عدد 258 :ف يونيو 2000و ي7 :
 - 18حممد الباردي  :انشائية اأطاب ا الرواية العربية ا،ديثة ي .11
 - 19لطفية الدليم  :م يرث الفردو و

1و دار اكدىو 2014و ي 06

 - 20اكصدر نفاله و ي 17
 - 21ين،ر  :زهور كرا و روائية ا،ا بني التشخيص و ااطروحة و 2015و http://www.alquds.co.uk/?p=333192
 - 22ارا عبد اجلليل الشارو  :الرواية والالينماو جملة ا،وار اكتمدنو عدد  966هبتمر / .2004
http //:www:. Ahewar.org quest /23910=aid?asp.send 35
 - 23عبد اهلل الغزات :رواية التابو و دار الثمااة و االعال – الشارقة و 2004و ي 01
 - 24حممد الباردي :انشائية اأطاب ا الرواية العربية ا،ديثة وي .11
 - 25هعيد عموري  :م النص الالردي إ الفيلم الالينماين –قرافة ا التغات اكصطلحا  -االكادميية للدراها االجتماعية و االنالانية بو
قالم اآلداب و الفلالفة و العدد  13و جلنف 2015و ي21.
 - 26عبا خل" عل  :النالا الالردي الالينمائ و http://www.adadbfan.com/cinema/549.html
 -27يوري لومتان  :قءايا علم اجلمات الالينمائ  -مدخل إ هيميائية الفيلم و اهليئة العامة الالورية للاتاب و  2001و ي 69
 - 28ين،ر  :ج،الد برنس  :قامو الالرديا و ضرمجة  :الاليد إما و ي 32
- 29هعيد ضوايا :اأربة اجلمالية –دراهة ا الالفة اجلمات ال،اهرلتية – الدار اكصرية اللبنانية و 1987و ي 235
 - 30هيا عبد زد عطية :التمنيا الالينمائية ا الرواية ا،ديثة و جامعة المادهية /كلية االداب –قالم اللغة العربية .
 - 31ميب العيد  :ضمنيا الالرد الروائ ا ضور اكنهج البنيوي و دار الفارايب ب،و –لبنان و

 3و  2010و ي 84./82

 - 32دوايت هوي  :كتابة الاليناريو للالينماو ضرمجة  :أمحد ا،ءري و دار الطناين للنشر و التوزيع و الماهرة و  2و  2010و ي 62
 - 33ين،ر  :ميب العيد  :ضمنيا الالرد الروائ ا ضور اكنهج البنيوي و ي86.-85
 - 34ين،ر  :هيا عبد زد عطية :التمنيا الالينمائية ا الرواية ا،ديثة و جامعة المادهية /كلية االداب –قالم اللغة العربية
 - 35ين،ر  :هعيد عموري  :م النص الالردي إ الفيلم الالينماين –قرافة ا التغات اكصطلحا  -ي .18
قائمة المصادر و المراجع :
 -أمحد حممد عبد الرحيم :دور ا،ااية الشعبية

ضنشئة الطفل -اكهرجان الثاىن لفنون طفل الصعيد -الندوة العلمية اكنيا و مصرو د .

 أبو جعفر حممد ب ا،ال الطوه (460ه فف) :التبيان ا ضفال ،المرآنو حتميا وضصحيح :أمحد حبيب قص :،ا 1و دار إحياف الرتاث العريب وب،و –لبنان ود .
 -جلني ويلالون :هياولوجية انون اادافو ضرمجة :لاكر عبد ا،ميدو هلاللة عامل اكعراة الاويتيةو عدد 258 :ف يونيو .2000
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 ج،ار برنس :اكصطلح الالرديو ضر :عابد خزندارو 1و اجمللس االعلى للثمااة و الماهرة ود . دوايت هوي  :كتابة الاليناريو للالينماو ضرمجة  :أمحد ا،ءري و دار الطناين للنشر و التوزيع و الماهرة و  2و 2010 رل ف ف ف ف ف ففا الص ف ف ف ف ف ففاحل :الرؤيفة بني الروايفة و الالف ف ف ف ف ففينمفا و صف ف ف ف ف فففحفة اكنص ف ف ف ف ف ففة و المفاهرة – مصف ف ف ف ف ففر و نشف ف ف ف ف ففر اكمفات بتفاري  15ارباير 2018و https://almanassa.com/ar/story/8178و ضاري ااخذ 2018/12/06 :
 زهور كرا  :روائية ا،ا بني التشخيص و ااطروحة و 2015و http://www.alquds.co.uk/?p=333192 هعيد ضوايا  :اأربة اجلمالية –دراهة ا الالفة اجلمات ال،اهرلتية – الدار اكصرية اللبنانية و .1987 هعيد علوش  :معجم اكصطلحا االدبية اكعاصرة و (مادة لخص )ودار الاتاب اللبناين –ب،و و .1985 ه ففعيد عموري  :م النص الال ففردي إ الفيلم الال ففينماين –قرافة ا ال ففتغات اكص ففطلحا  -االكادميية للدراه ففا االجتماعية و االنالف فانية بوقالم اآلداب و الفلالفة و العدد  13و جلنف .2015
 مسر روح الفيص ف ففل :الرواية العربية البناف والرؤيةو منش ف ففورا موقع احتاد الاتابو2003و دراه ف ففا و اص ف ففل بناف الفء ف ففاف الروائ . (www.)awu/ Dam. org
 الصاحل ممفودة  :أ اث ا الرواية العربية و منشورا اكخرب أ اث ا اللغة و اادب و اجلزائر و 1و .2008عبا خل" عل  :النالا الالردي الالينمائ و http://www.adadbfan.com/cinema/549.html ارا عبد اجلليل الشارو  :الرواية والالينماوجملة ا،وار اكتمدنو عدد  966هبتمر / .2004http//:www: Ahewar.org quest /23910=aid?asp.send
 لطفية الدليم  :م يرث الفردو و -عبد اهلل الغزات رواية التابو

1و دار اكدىو .2014

 :دار الثمااة و االعال – الشارقة و .2004

 لو دوكا :ضمنية الالينماو ضرمجة :اايزكم نمشو منشورا عويدا و ب،و ف لبنانو 1ف .1972 -اب من،ور  :لالان العرب و مادة (لخص) و اعداد و ضصني" يوه" اأيا و ندمي مرعشل و دار لالان العرب –ب،و و د

و ا . 12

 ماهر جميد  :البناف العالم للشخصية الالينمائيةو جريدة ا،وار اكتمدنو العدد 2044و . 2007/09/20 -جمدي وهبة – كامل اكهند

 :معجم اكصطلحا العربية ا اللغة و االدب و(مادة لخص )و طبع ا لبنان و.1979

 حممد الباردي  :انشائية اأطاب ا الرواية العربية ا،ديثة و منشورا احتاد الاتحلاب العرب دمشا و.2000 -حمفمف ف ففد اف ف ففايت :الففتشف ف ف ف ف ف فخفيففص الففروائف  /الفتفمفثفيف ف ففل الالف ف ف ف ف ف فيفنفمف ف ففائف و جفريف ف ففدة هففيالف ف ف ف ف ف فربيففسو 2017/10/14و

أو 2017/12/07

https://www.hespress.com/writers/367772.html
 م العبد اهلل :اكعجم ا اكفاهيم ا،ديثة لسعال و االضصات :اكشروع العريب لتوحيد اكصطلحا و 1ودار النهءة العربية و لبنانو و .2014عبد النور جبور  :اكعجم ااديب و 1ودار العلم للماليني –ب،و و . 1979هيا عبد زد عطية :التمنيا الالينمائية ا الرواية ا،ديثة و جامعة المادهية /كلية االداب –قالم اللغة العربية .مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
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 هيغل :علم اجلماتو نصوي خمتارةو .Hegel Esthétique, texes choisis p. u.f 1953 -ميب العيد  :ضمنيا الالرد الروائ ا ضور اكنهج البنيوي و دار الفارايب ب،و –لبنان و

 3و . 2010

 -يوري لومتان  :قءايا علم اجلمات الالينمائ  -مدخل إ هيميائية الفيلم و اهليئة العامة الالورية للاتاب و . 2001
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التواشج الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني والج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالي بين الموسيقى والرواية العربية المعاصرة
ق ـ ـ ـ ــراءة في رواية مم ـ ــلكة الفراشة لواسيني األعرج
The Artistic and Aesthetic Interference between the Music and the
Contemporary Arabic Novel: A Glance at Ouacini Al Aredj’s « The
» Butterfly Kingdom
د :متل" آهية (جامعة الشل"_ اجلزائر)

ملخص:

ضص ف ففطخب روايا واه ف ففيين ااعرا مب،اهر التماه و التوال ف ففج بني الرواية والفنون اجلميلة ااخرى "كاكوه ف ففيمى والره ف ففم
والنحت "..واليت رمست أاما متمردا جديدا يصففبو ا ضذهففيس مجالية اختالف جديدة ا الاتابة الروائية اكالففتفزة للمارا الذي
ظل وع ضا بذاية هذه الفنون.
ال ميانه ضلمس هذه اجلمالية وقيمة هذا التو الج إالحل ا حل
و كا كانت اكوهففيمى أرقى الفنون التعب،ية ع اكشففاعر والعواط"و مل يرتدد الروائ ا اهففتدعائها كذداة انية هففردية ضعينه
على إحداث النش ففوة واكتعة والتحلذمل ا ا،ياة و اإ أي مدى ميا أن ضتناجز هذه الفنون وخاص ففة اكوه ففيمى داخل الرواية ؟و
هل ميا لعامل يعج بالنوضا واا،ان واانغا أن يعزف على وضر الالما معاين ا،ياة ا الرواية لتش ففال عاكا هف فرديا برزخيحلا

حيما متيحلزه وضفرده ؟كي" ميا للرواية كف لغوي أن ميتزا ويتداخل وعامل غ ،لغوي
يال ف ف ف ف ف ففتحء ف ف ف ف ف ففر م الالما واانغا ما حل
وكي" ضتجلى هذه اجلمالية؟
انطالقا م هذه ا ل ف ففااال ضرو هذه الورقة البحثية ا حماولة رص ف ففد ضلم الول ف ففائج الفنية واجلمالية بني اكوه ف ففيمى و
الرواية ا "ألاة الفرالة " لواهيين ااعرا اليت ضفنحلنت ا إحداث إيماع للرواية ومتخيحلل للنغم.
الكلمات المفتاحية :التوالج _ الف _ اكوهيمى _الرواية .
Abstract
The novels of Ouacini Al Aredj are characterized by the interference between
the novel and other arts, such as "music, painting and sculpture ..." This
particular feature creates a new horizon that seeks to establish a new aesthetic
distinction in novels writing in order to excite the reader who can not touch this
aesthetics and feel the value of this interference only in a full awareness of the
importance of these arts.
Since the music is the finest expressive art of emotions, the novelist did not
hesitate to use it as a narrative artistic tool to create pleasure and contemplation
in life. So, to what extent can these arts, especially music in the novel, be
performed? Can a world full of notes, melodies and tunes perform the meanings
of life in the novel to form a world of narrative and discourses conjuring up
words and melodies to achieve its uniqueness and distinction? How can the
novel as a linguistic art be combined and interfered with a non-linguistic world,

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

152

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
and
how
does
this
aesthetics
?manifest
Therefore, this paper attempts to trace these artistic and aesthetic interferences
between the music and the novel in the "Butterfly Kingdom" produced by
Ouacini Al Aredj which has created a novel rhythm and an imaginary melody.
Keywords : interference, art, music, novel
على سبيل التقديم:
أهم ما ُمييحلز الاتابة الروائية عموماو أ ا جنس أديب قابل للخرح باه ف ف ففتمرارو ةلم أ ا ضرضبط برؤية ص ف ف ففاحبها للعاملو
حل
إن حل
اتعاس وعيه و ضصوراضهو االرواية كما قات بار " مو و وه جتعل م ا،ياة قدرا وم الذكرى اعال مفيدا ف ف ف ف ف ف ف ف وم الدميومة
زمنا موجها له داللة"1و اهذا اأرح اكال ف ف ففتمر والبحث ع ص ف ف ففيذ جديدة حيما إه ف ف ف فرتاضيجية نص ف ف ففية هلا طرائمها الفنية وضمنيا ا
اجلمالية ورهانا ا ا بداعية وهذا ما يعرف اليو بالتجريب* الروائ .
وعليه يُمرتن التجريب با بداع انه يتمثل ا "ابتاار طرائا وأه ف ف ف ف ف ف ففاليب جديدة ا أمنا التعب ،الفين اكختلفة و اهو
جوهره وحميمته عندما يتجاوز اكذلوف ويغامر ا قلب اكالتمبل"2و اذها اأطاب الروائ التطور والبحث اكالتمر ع عوامل
جديدة وآليا هردية خطابية مغايرة لال ثابت و منط و االرواية اكعاصرة واليت باضت ال ضفارح التجريب "ال ضتوار على قوانني
قارة أو ثابتة ميا ضوهم االطمئنان إليها باهف ف ف ف ف ففتمرار ا ا –كما يموت باختني  -غ ،قابلة للتمنني بطبيعتها ما دامت لف ف ف ف ف ففاال
يبحث بش ففال دائم وحيلل ةاضهو ويعيد النحل،ر ا كل اال ففاات اليت يال ففتمر ايهاو وهنا ضام ص ففعوبة ا،ديث ع معاي ،مجالية

"منوةجية أو قارة"3و إة ضعد جنالا أدبيا مفتوحا ينهل م جمموع ااجنا اادبية وغ ،اادبية على اختالف طبيعتها ما يؤكد
اء ف ف ف ف ففافها التجريا الذي يُش ف ف ف ف ففال أاما مفتوحا متطلعا إ إماانا إبداع خمتلفة متعطش ف ف ف ف ففة للمغامرة واجملازاةو يموت ميخائيل
باختني" " :أن الرواية ضال ف ففمح بذن ضدخل ا كيا ا مجيع أنواع ااجنا التعب،ية هف ف فواف كانت أدبية (قص ف ففص أل ف ففعار و مماطع
كوميدية) أو خارا أدبية (دراهففا ع الالففلوكا ونصففوي دينية وبالغية)" 4و ما يؤكد اءففافها التجريا الذي يُشففال أاما
مفتوحا متطلعا إ إماانا إبداع خمتلفة متعطشة للمغامرة واجملازاة و االرواية ال لال هلا ان ا،ياة اليت ضصورها ال لال هلا
وأي أ ا نص مفتوح غ ،حمدد لتجدد ا،ياة لذا ضصن" ضصنيفا مجاليا.5
إن الرواية بتوالف ف ف ف ف ففجا ا الفنية و ضعالما ا النصف ف ف ف ف ففية مع ااجنا اادبية وغ ،اادبية م الفنون ( كاكوهف ف ف ف ف ففيمى والرقص
حل

واكالففرح  )...ضالففعى بال لففغ" ا ضنويع لغتها والالففمو بذهففاليبها ا أاا أرحب بل صففار ميدانا لتالق ااجنا والفنون
واكعارف وضفاعلها معها وهذا ما يتجلى ا الاتابا ا بداعية اكعاصرة العربية منها واجلزائرية .
 _1الرواية والموسيقى ورحلة البحث عن الجمالية :
حاولت الرواية كف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففذديب متجدد قابل للخرح والتجريب إغواف الفنون اجلميلة واه ف ففتمالتها لتش ف ففال ض ف ففمنها عاكا انحليا راقيا

فتلذه الروح وضالففتالففيغه العواط" و وم هذه الفنون اكوهففيمى اليت ضعد م أكثر الفنون اجلميلة ضعب،ا ع البيئة اليت حتتءففنها
ضالف حل
وضعاس طابعها الثماا وا،ءف ف ف ف ف ف ففاري و الفينو "ام أمسى مها اكوهف ف ف ف ف ف ففيمى أن ضعرب ع اجملتمع ا ضعاقب الفرتا التار ية و
وإيص ف ففات هذا التعب ،ا جمتمعا إنال ف ففانية أخرى وحماور ا و وضبادت التذث ،معها ايما يوااا أه ف ففلوهبا و وحء ف ففار ا الفنية و وقد
أصبح هذا أانا على نطاح واهع بفءل وهائل االضصات ا،ديثة و وضنمل الفنانني عرب بالد العامل "6
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اإةا حاولنا ضمص ضلم الولائج بني اكوهيمى والرواية أدركنا أن العالقة بينهما كما يش ،الناقد الفرنال "ميشات بوضور" ا
مؤلفه " وث ا الرواية اجلديدة " أ ما انان يوض ف ف ف ف ففح أحداا اآلخر و وال بد لنا ا نمد الواحد منهما م االه ف ف ف ف ففتعانة بذلفا
ختتص بالثاين "7و ويلحلح ا ةا اكؤل" على هذه العالقة و إة يطالب الروائيني با طالع على الثمااة اكوهف ف ف ف ف ف ففيمية يموت":إن
على اكوه ف ف ف ف ففيميني أن يابوا على مطالعة الروايا كما در بالروائيني أن ياونوا مطلعني على بعض اكفاهيم اكوه ف ف ف ف ففيمية و وقد
لعر بتلم ا،اجة كبار الفنانني ".8
وضش ففرتك الرواية واكوه ففيمى ا الطبيعة الزمنية اليت متيزاا ع بمية الفنون ةا االمتداد الفء ففائ وهذا ما يؤكده الفيلال ففوف
ااكاين "لوه ففينا" بموله ":أن الرواية ه ا الزم و مثلها مثل اكوه ففيمى و وةلم بالميا ا انون ا،يز كالره ففم والنمش "9و
أما كل م "روالن بورضوف "ورياأوئيليه"ا كتاهبما عامل الرواية يال ف ف،ان ا أف ف ف ف ف ف ف ف ف ف الرواية "ضعد قبل كل ل ف ف ف انا زمنيا مبالف ففتوى
اكوه ف ففيمى نفال ف ففها " 10و أما كمات الرحياين ايش ف فف ،ا أن اكمطوعة اكوه ف ففيمية مثلها مثل الرواية ال ضتطلب جازها مال ف ففاحا
ماانيةو "إ ا اعل ضصري" الزم والتالعب به والتحام ا هيولته وضاللالله ".11
واجلدير بالذكر أن اكوه ففيمى ال ضتواجد ا الرواية بص ففورة حمال ففوه ففة وص ففرحية كش ففخص ففية م ل ففخص ففيا الرواية إن جاز الموت
احال ف ف ف ففب وبل جتعل م الرواية ةا ا بفعل إيماعا ا ومعمارها و مبدعا موه ف ف ف ففيميا يمرتب م أن يؤل" ه ف ف ف ففيمفونية هائلة كتبت
بالالما  12.و اإةا أراد الرواية أن ضمد ضصورا ع ا،ميمة البشرية أي أن ضاون صادقة ا عملها اينبغ "هلا أن ضالمنا
ع عامل ال ميا أن حتدث ايه اكوهف ف ففيمى احالف ف ففب بل ضاون ايه اكوهف ف ففيمى ضف ف ففرورية وأن ض،هر لنا كي" أن بعض اللح،ا
اكوهيمية عند بعض االخاي م اهتماع ودراهة وضذلي" ه مرضبطة بوجودهم و ولو كان ةلم على غ ،علم منهم".13
اتمالففيم الرواية ا ممطوعا هففردية ضتحام ايها بوليفونية ااص فوا وضغ ،ااحداث والتالعب بالزمان وضغي ،اكاان
مع ةلم التغي ،الذي ميس الال ف ف ف ف ففينفونيا واكمطوعا اكوه ف ف ف ف ففيمويةو اتتغ ،اا،ان وختتل" أنغا اآلال ااالاا يال ف ف ف ف ففعى ا
ضصوير بواط الذا ا نالانية ا عنفوا ا و هيجا ا و هدوئها و آالمها و وضطلعا ا إ ما "انا ا،ياة ".
وال يفوضنا أن نش فف ،بذن اكوه ففيمى م الفنون اليت جتاوز حدود اكال ففموع ا اكاتوب حيث مت،هر بص ففورة جلية ا
العديد م ااعمات ا بداعية والشف ففعرية والمص ف فصف ففية واكالف ففرحية والروائية م خالت ضوظي" آليا ا وضمنيا ا وضوليفا ا ااهف ففلوبية
واال غرابة م ةلم كما أل ف ف ففار إميان هنش ف ف ففري 14و ان "الرواية قائمة على الاال و"العالقة بني اكوه ف ف ففيمى والاال عالقة
وطيدة وحيث أ ا قد ضنبثا منه وقد ضطورهو وقد ضءف ف ف ففخمه كما أنه ميا للموهف ف ف ففيما أن ضلعب دورا ا بناف الفءف ف ف ففاف الدرام و
ارتبط بني الفءاف اكتخيل اكعرو ،والفءاف اكتخيل اكتحدث عنه "15.
 _2التواشج الفني الجمالي بين الرواية والموسيقى في "مملكة الفراشة لواسيني األعرج":
ضتميز نصففوي واهففيين ااعرا الروائية بتوظيفها كختل" ااجنا اادبية و واكعارف والفنون إة يالففعى ا إقامة معادلة
منطمية بني الرواية كف إبداع ختييل وبني اكعارف والفنون يصوصيا ا الفنية واكعراية "االالارد رتح اكالار ا،اائ وحيث
يفرد صفحا عديدة وهوامش بعينها ممدما لروحا وضفاصيل دقيمة وضعميبا عمالنية ممنعة و وهو يمفز م هياح هردي
ا آخر متوقفا عند علم معني أو ختصص ما وليس بغر ،إظهار اأربة باكعراة العلمية ووإمنا الهتنطاح اكالاو عنه" .16
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ضعد رواية ألاة الفرالة لواهيين ااعرا رواية قلمة مالتفزة و ه رواية اقتحمت بفعل التجريب حدود الاتابة التمليدية
واتحولت ا نص مفتوح على بنيا هففردية خمتلفة م حا وهففرد ووصفف" واءففاف ولففخصففيا ضتاللففى ا حماولة البحث
ع عامل أاء ففل وأمجل احاوت بناف أنال ففاح ثمااية متعددة ما جعلها ضتميز قرأة الطرح وحماولة اأو ،ا ضء ففاريس الواقع بال
ضفاصيله وضعميداضه ا جانب بنائها الفين اكتشابم ا صوره ولغته وأهلوبه ه رواية واهينية اكيزاا و التيما وااهلوب.
حاوت واه ففيين ا هذه الرواية أ ن يال ففيطر على مماليد ألاته الروائية بذن يميم مص ففا،ة بني الواقع والف متمال ففاا بتمنياضه
الفنية وضطلعاضه اجلمالية اال ف ف ف ففار على نفس خطى كتاباضه الال ف ف ف ففابمة ا ضبنيه اارة التعب ،ع مرحلة ا،رب ااهلية ا اجلزائر وما
بعدها وما خلحلفته م دمار وخراب بني هيمنة إرادة الرصف ف ففاي وغياب حلما التواصف ف ففل بني قاضل وممتوت معهما وط واحد
اه رواية حرب صامتة بال مالمح وإة ال ضنطف النار اكشتعلة ولانها ضتخفى حتت الرماد ا انت،ار انفجارها اكشهود واالال
اف م الال والال حيلم بذن ينتمم م الال و والال يرتبص بالال يموت واه ف ف ف ففيين ااعرا" :إن الحروب األهلية بقدرتها
التدميرية ال تغدو مشـ ـ ـ ــكلة بح ّد ذاتها فقا ولكن أيض ـ ـ ـ ـاً بما تخلّفي من أحقاد وشـ ـ ـ ــكوه تدفع الناس حتى بعد انتهائها

اعلتهُ "ياما" الش ففخص ففية الال ففاردة ا الرواية واليت ص ففنعت عاكا خاص ففا هبا م خالت
بســنوات إلى العزلة"17و وهذا حميمة ما ْ

موقع التواص ف ف ففل اال جتماع الفايال ف ف ففبوكو وولعها الش ف ف ففديد مبوه ف ف ففيمى اجلاز وعش ف ف ففمها للعزف على آلة الاالرينا ضموت "ياما "

"أح جدا آلة الكالرينات ،أشعر أن بيني وبينها نفسا من أنفاس اآللهة مع أن األمر في البداية لم يكن سهال "18

امد حاولت ياما اهلروب م عاكها الواقع باندماجها ا عامل خم تربا اادوية بعد ممتل والدهاو بينما اختار أختها
اكنفى او مدن الش ف ففمات ونال ف ففيان أرض ف ففها برغبتهاو أما والد ا اانغمال ف ففت ا عامل اادب والروايا الفرنال ف ففية بعيدا ع العامل
وغرح "ريفان" ا اكخفدرا و اهفل اختفار هفذه العفائلفة النهفايفا الرتاجيفديفة واكف ه ف ف ف ف ف ف ف بفإراد فاو أ ه العزلفة اليت
اأفارج و ُ

ارضففتها ا،رب ااهلية اليت لففعلت ن،انا مل ضنطف بل اختفت حتت الرماد اذكرب وهم نعيشففه بعد انتهاف أي حرب هو اعتمادنا

بذ ا اعال قد انتهت و اا،رب ثالثة أنواع كما ةكر واهف ف ففيين ااعرا" .الحرب ثالثة أنواع  :حرب معلنة ومميتة تحرق وتبيد
على مرأى الجميع ,نهايتها خراب كلي وأبطال وطنيون وقبور على مرمى البص ــر ,وحرب أهلية تحرق األخض ــر واليابس

يكيد فيها األ ألخيي وال يرتاح إال إذا سرق مني بيتي وحياتي وحبي وأسكن في قلبي حقدا ال يمحى سيوقظي قتلة قادمون
يشيدون بي خرابهم السري ،وحرب أخيرة هي الحرب الصامتة التي ال أحد يستطيع توصيفها ألنها من غير ضجيج وال
مالمح ،وعمياء كلما المسناها غرقنا في بياض هو بين العدم والكفن  .فالحروب  ،أيا كان نوعها ليست فقا ما يحرق
حاضرنا  ،ولكنها أيضا ما يستمر فينا من رماد حتى بعد خمود حرائق الموت في ظل ظلمة عربية تتسع بسرعة الدهشة
والخوف".19.
ظل هذا الصفراع االجتماع والالفياهف والنفالف اهفتدعى واهفيين ااعرا اكوهفيمى كف مجايل وكمتنفس متار ايه
اف حل

الشففخصففية الرئيالففية "ياما " عاكها اكنشففود و اتفاعلت اكوهففيمى مع الرواية م خالت ولع بعض الشففباب اجلزائري اكثم" بنوع
موه ف ففيمى منتش ف ففر عند الغرب هو موه ف ففيمى اجلاز اليت كانت ضعزاها ارقة "ديبوجاز"  .وكانت "ياما "ضعزف على آلة الاالرينا

اليت كانت متعلمة هبا ضعلما روحيا وجدانيا ضموت "مايا""كبرت مع الكالرينات حتى صـ ـ ـ ــع علي االنفصـ ـ ـ ــال عنها ،كانت

وجداني العميق ووس ـ ــيلتي االنتقامية من الجالفة والموت  20"...مذكرة بذلف ف ففهر عازايها العاكيني والذي اهف ف ففتدعى الروائ
للتعري" هبم عتبة اهلوامش ااان لففارحا مفصففال هففاردا لثمااة وأصففل هذه اآللة اكوهففيمية اليت حتمل مواصفففا ياما ةا ا اليت
ضتمثل ا البحث الدائم ع بوادر الفرح واامل و امد اهف ففتحءف ففر واهف ففيين ااعرا ممولة للموهف ففيمار الفرنال ف ف "أندري غريرتي"
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لياش ف ف ف ف فف" ع ةلم التش ف ف ف ف ففابه بني "ياما" وآلة الاالرينا يموت "أندري غريرتي"" :الكالرينات هي التعبير األدق عن األلم
عندما تنبعث منها أنغام الفرح تضـفي على ذلك لمسـة من الحزن ،لو كان يسـمح بالرقص في السـجون كنت طلبت أن
يتم ذلك على أنغام الكالرينات " ،21اهذه اآللة الموية حتمل ص ف ف ف ف ففو ا،ب البطويل وضال ف ف ف ف ففتعيد ا حالة ا نفراد النعومة و
ا ُنطاف والعذوبة الغامء ف ف ف ف ف ففة و وهذا ما يتجلى ا ل ف ف ف ف ف ففخص ف ف ف ف ف ففية ياما هذه الفتاة اليت حاولت النجاة م واقع أليم بعد ممتل

والدهاو .إالحل أن ياما حاولت دائما أن ضتغلب على ما ضعيشه م آال وأحزان وم ه ،بحلها الشديد ومتالاها با،ياة وأملها ا
وجود حياة أاءل ضتمثل ا اكوهيمى وا،ب .
إةا كانت اكوهففيمى كف مجايل يتميز ببوليفونية ااص فوا واختالف اآلال وأنغامها جد واهففيين ااعرا يعزف هففينفونية
لغوية بن،ا موهف ففيم ختتل" ايه اآلليا وضتعدد اانغا اليت حتدد هوية اكمطوعا اللغوية الفنية إة عمد إ اهف ففتحءف ففار عدد
كب ،م النص ف ف ف ف ففوي ليخلا نوعا م التمازا و التعالا بينها اينتج نص ف ف ف ف ففا جديدا بلمال ف ف ف ف ففة انية مجالية و م ةلم إدماا بعض
مماطع ارنالف ففية مرتمجة بالعربية ضنوعت بني الشف ففعر ومماطع روائية غربية مع ا لف ففارة ا مصف ففدرها وكذا ضرمجتها ا اهلامش الذي
لعب دورا مهما ا هذه الرواية و وان واهففيين ااعرا وكما ضعودنا على كتاباضه منبهر باادب الفرنالف وبنصففوصففه اكثمفة وكان
للشف ففعر الفرنال ف ف حءف ففور متميز واعاحلت داخل منت هذه الرواية و امد اهف ففتثمر واهف ففيين قوة الشف ففعر ومجاليته ا التعب ،على بعض

اكواق" اليت حتمل احال ففاه ففا مريرا مناال فرا وهذا ما قالت به الش ففخص ففية الرئيال ففية "ياما" ا حوارها مع "دي"" أثناف ضن،يم ارقة
"ديبو_ جاز" م جديد ليذيت صو "مولودج " ناعما وحزينا ع قصيدة "الرئيس "لبوري هفيان" يموت :ايها "بوريس"
Monsieur le président
Je viens de recevoir
Mes papiers militaires22
إن اهففتحءففار هذه المصففيدة ا اعتمادنا هو حماولة للاشفف" ع اكعاناة اليت يعيشففها الشففعب جراف ا غتياال اليت كانت
متار ض ففدهم ضلم الفرتة امد اه ففتند "ياما" هلذا النص لتحدد موقفها الرااض اجتاه قء ففية التجنيد العال ففاري الذي ارض ففته
الاللطا اجلزائرية كاااحة ا رهاب .
اضااة ا ألعار أخرى كانت ضرددها "ياما" مع "دي"" ضموت كنا نردد معا نشيدنا العميا :
Dans notre si beau pays, nous aimons la danse
Nous aussi, on déteste les guerres
On aime le tango
Le tango n’est pas l’apanage des forts
On prend une bierre tango, on voit mieux la vie
Et on danse avec les chimères sur le pont des morts23
امد اه ف ففتدعت "ياما" أيء ف ففا هذا النص الش ف ففعري للتعب ،ع ا،زن الش ف ففديد الذي كان ياابد اؤادها و اطبيعة الش ف ففعر مسو
ا حال ف ف ففا وقوة العاطفة .ناهيم ع ثمااة "مايا" الغربية وهذا ما يتجلى بوض ف ف ففوح بني ص ف ف فففحا الرواية اعزاها ا ارقة "ديبو
جاز" على آلة الاالرينا و واكوه ف ف ف ف ففيمى اليت حتدثها هذه اآللة ا جتانال ف ف ف ف ففها مع اآلال ااخرى وعلى الرغم م إدخاله آلليت
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"اامزاد والممربي" وه آال موهف ف ف ف ففيمية صف ف ف ف ففحراوية جزائرية ما أضف ف ف ف ففاف هلذه الفرقة اة حملية أمازيغية إال أ ا ضبمى غريبة ع
اكوهيمى العربية وع ثمااتنا العربية.
بيد أنه مل " إعجابه الشديد باكوهيمى ااندلالية العربية ا رواية "البيت ااندلال " اليت زاوجت بني لغة المص والالرد
وبني الوصال اكوهيمية اكختلفة الذي اضءح ايما قامت به لخصية اللة هلطانة بالليو  24و اليت جعلت بيتها قبلة لال
حمب للموهيمى العربية ااندلالية ااصيلة واليت متثل هوية العريب ااصيل واجلزائري اكتشبث بعراقة أصوله وانهو احدث التحلوالج

بني اكاض وا،اضر ع طريا حبل هري مجعهما وهو ا اكوهيمى.

وما يش فف ،ا قص ففدية ضوظي" هذه المص ففائد ا رواية "ألاة الفرال ففة" هو ضرمجة الروائ لال النص ففوي باللغة الفرنال ففية ا
اللغة العربية ا هوامش الص ف ف ف ف فففحا اليت ض ف ف ف ف ففمنها مثل هذه التوليفا اللغوية و ما يدت على وع الروائ وضعمده هذا الدمج
اجل كال ففر الال ففياح ااه ففلويب للنص ومفاجذة المارا هبذه التمنيا التجريبية اكتمثلة ا اكزاوجة اللغوية واليت لميت ا ا،ميمة
جدال كب،ا بني الداره ف ف ففني و إالحل أن كمات الرحياين يرى أن المارا الذي يتم كل اللغا ولو بدرجا متفاوضة وه ف ف ففيتوق" عند
ضلم النصف ف ف ففوي ليتح حلال ف ف ف فس طبيعتها وظروف نشف ف ف ففذ ا وعلل ضوظيفها ا النص ا بداع و وهاذا ضعط ضلم النصف ف ف ففوي مربرا

للمتلم حىت يرتك ااحداث ويفار ا اعل الاتابة وعملية ا بداع ةا ا وهذا م ل ف ف ففذنه أن يعط النص الروائ حركة دينامية
ايص ففبح نص ففا متحركا على الدوا " 25و ونعتمد بذن ا كثار م ضوظي" هذه النص ففوي باللغة ااجنبية ايه نوع م التفام ا
ناليج العمل ا بداع .
واجلدير بالذكر أن واه ففيين ااع را ينتمل م الش ففعر ا النثر وم النثر ا الش ففعر بال ففاله ففة و رية ضامة دون أن يؤثر ةلم
على البناف الروائ بل حيدث الص ففدمة لدى اكتلم اتال ففللت الغنائية ا اكماطع الال ففردية يث انغمس النثر ا الش ففعر ليتحوت
اأطاب الالف ف ففردي ا خطاب لف ف ففعري دون أن يتجاوز حدود اجلنس الذي ينتم إليه وونم" عند بعض اكماطع الشف ف ففعرية ا

الرواية على ألالففنة الشففخصففيا م خالت حوارا ا ومنلوجا ا اليت ضعرب عنها مبشففاهد نثرية و ايتناجز الشففعر مع النثر ا عالقة
محيمية ضفاعلية ختصب ع انتاا مجايل اين ين ،هراديب هذه الروايةو اهذه الصورة ضاش" قالف ضشابه اكوهيمى كف إيماع
والرواية كف لغوي إة أن جمرد االنتمات الال ف ف ف ف ف ففلس بني الش ف ف ف ف ف ففعر والنثر داخل الرواية يذكرنا بتلم اانغا اليت ضص ف ف ف ف ف ففدرها اآلال
اكوه ففيمية على اختالف نوضا ا وإيماعا ا و واليت ضال ففعى بدورها ا إحداث اكتعة واكفاجذة لدى الال ففامع اتص ففدر هذه اانغا
متواضرة ضواضر ا،ياة ا غءبها وهبجتها ومتردها وانصياعها وحاهلا كحات الرواية .
ولعل هو واهف ففيين ااعرا ا ضوظي" اكوهف ففيمى داخل الرواية وخاصف ففة ا أعماله اكتذخرة "كرمل اكاية " و"هف ففونتا ألف ففباح
المد " و" ألاة الفرالففة " ما هو إالحل وع انان راق بءففرورة اهففتثمار هذا الف كا له م ااعلية خالقة لعوامل هففردية جديدة
و ضنبثا م وع مؤم بءف ف ف ف ف ف ففرورة اجملازاة والتغي ،م جهة والبحث ع متنفس للتعب ،ع خلجا النفس ومعانا ا وضطلعا ا

م جهففة ثففانيففة ضموت يففامففا" عودتي الى فرقــة ديبو_جــاز  Depot_jazzأراحتني كثيرا هي بيتي وذاكرتي حتى ولو

غ ــاب ال يوم عن الفرق ــة الكثيمر ممن كن ــت أحبهم ...أنس ـ ـ ـ ـ ــتني هم الركؤ بين مختلف اإلدارات لتوقيف قرار غلق
الص ـ ـ ــيدلية التي أحرقتها حربهم الص ـ ـ ــامتة وتحمل ثقل البيت ومتاع أمي فيرجي التي تعيش بين الوهم والنوم 26"...
امد اخرتقت اكوهففيمى مالففار ااحداث ا الرواية اانصففهر داخلها النوضا واا،ان مع الوقائع وااحداث امالت اكوه فيمى
مامل ضمله اللغة .بل يعزاه الملب والوجدان .ضموت ياما" :انتابني تدخل همس المطر الذي كان ما يزال ينهمر في داخلي ،
األغنيـة التي ولـدت من موت لم يحـدث وحيـاة ظلـت زمنـا طويال معلقـة في الفراغ  ،كنـا نغنيهـا في فرقتنـا وتحولـت مع
الزمن الى نشيد للحياة والى الشباب المنكسر  ،بعد أن فشل نهائيا فس أن يجد وطنا بديال :
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"تسرق منّا األحالم

عبثا نبحث عن سفن تقتلنا،

عن رياح تعزف بحواسنا وشمسنا
في بالدنا نح الرقص أيضا،
نح التانغو كثيرا ،
لكن ال أحد يدعونا للرقص على جسر العشاق
التانغو ليس لألغنياء فقا،
نشرب بيرة تانغو و ننتشي
ونرقص مع األشباح على جسر الموتى
إن ضوظي" واه ف ف ف ففيين ااعرا كوه ف ف ف ففيمى اجلاز اليت ال ميا أن ضعزف إالحل ء ف ف ف ففور عازاني يتجاوز عددهم الال ف ف ف ففبعة " كانت ارقة
ديبو_جاز ماونة م هف ففبعة لف ففباب مولعني اضف ففرهم وبعطر اكدينة  27"...أي ال يتحما وجود هذه اكوهف ففيمى إالحل ا إطار
مجاع ووهذا ما يدت _ا اعتمادنا_ا أنه إهففما على اجملتمع الذي ال ميانه اأروا م لفرنمة هذه ا،رب اللعينة الصففامتة

إال بتء ففاار إنال ففاين ااري واع يال ففعى ا ره ففم أبعاد جمتمع جديد متغ ،يطمح ا حياة أاء ففل وأمجل و ورمبا جتال ففد هذا ا
آخر ممطع م الرواية حينما وجد مايا أحدا ليذخذ بيدها ا بر اامان حني ضوقفت ه ف ف ف ففيارة اكارويت أمامها "تفضـ ـ ـ ـلي ياما

ليل دبلن حزين بارد ولكني جميل ...في بالدنا نح الرقص ونكره الحروب أيضا".28
ا ااخ ،نشفف ،ا إن هذا اأرح ،دود الف اللغوي ا الرواية وإقحا الفنون اجلميلة ومنها اكوهففيمى واانالففاح الثمااية باختالف
خصففوصففيتها ا بداعية له م اجلرأة ما له م اجملازاة و إة ب على الروائ أن ياون انانا يالففتطيع عزف هففينفونية روايته بتناجز عميا
بني ما هو لغوي ضموله الالما وما هو اين مجايل ضعزاه اآلال وضفصح عنه النوضا واا،ان اتنشذ رواية ا،ياة .
قائمة الهوامش:

 _1روالن بار و الاتابة ا درجة الصفر و ضر :حممد ندمي خفشة و ااعمات الااملة 6و  1مركز ا مناف ا،ءاري و حلب و و2002و ي52
_ أن اكتتبع كصففطلح التجريب ده م الالمة الالضينية  Exprimentumاليت ضعين اااولةو وقد لففاع هذا اكصففطلح ا ح 20وجاف ةيوعه
مرضبطا باكالففرح.ين،ر :لففعبان عبد ا،ايم و التجريب ا ا المصففة المصفف،ة( )2000-1960و 1دار العلم وا ميان للنشففر و التوزيعو  1و
2010و ي13.
 _2صالح اءلو لذة التجريب الروائ و أطلس للنشر وا نتاا ا عالم و الماهرة و  1و 2005ي03.
 _3حممد أمنصورو اهرتاضيجية التجريب ا الرواية اكغربية اكعاصرة و  1والدار البيءاف واكغرب و 2006وي61.
_ 4ميخائيل باختنيو اأطاب الروائ و ضر :حممد بر ادة و دار الفار للدراها والنشر والتوزيع الماهرة 1987و ي 88.
_5محيد ا،مداينو بنية النص الالردي و 1و اكركز الثماا ا هالم و1991وي17.
 _6بش ،خل" و الفنون لغة الوجدان و دار اهلدى و عني مليلة و اجلزائر و 2009وي48.
 _7ميشات بوضور ":وث ا الرواية اجلديدة ضر :اريد أونطونيو

3و منشورا عويدا و ب،و وباريس و  .1986ي 40

 _8اكرجع نفاله ي40.
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_9عبد اكلم مرضا ،و ا ن،رية الرواية و ث ا ضمنيا الالرد و هلالة عامل اكعراة و الاويت 1998و ي199.
_10روالن بورنوف ولاير أوئيليه و عامل الرواية :ضر:اريد أنطونيو و 2و منشورا عويدا وب،و و1982وي40.
 _11كمات الرحياين و ا الرواية ورواية الف اكوهيمى والغناف ا دروب الفرار بنت البحر و htps :search.madumah.com
_12ين،ر  :بدر الدي عرودي و الرواية واكوهيمى و او ثمااية و لباة جيدون االعالنية httpsMgeiroom/archives/142055
 _13ميشات بوضور و وث ا الرواية اجلديدة وي40.
_14ين،ر:إميان هنشري و متثال إنفتاح الرواية على الفنون ااخرى _قرافا ا روايا واهيين ااعرا "www.benhedoga.com
 _15ين،ر  :بدر الدي عرودي و الرواية واكوهيمى و او ثمااية و لباة جيدون االعالنية httpsMgeiroom/archives/142055
 _16ميشات بوضور و وث ا الرواية اجلديدة وي40.
_ 17ين،ر:إميان هنشري و متثال إنفتاح الرواية على الفنون ااخرى _قرافا ا روايا واهيين ااعرا "www.benhedoga.com
 _18الرواية ي13.
_19واهيين ااعراو ألاة الفرالةو دار اآلداب و ب،و و 02و 2014و ي06.
 _20الرواية ي.15
 _21الرواية ي15
_22ين،ر  :واهيين ااعرا و ألاة الفرالة و دار ااداب ب،و ي 241._240
 _23الرواية ي .174
_24واهيين ااعرا و البيت ااندلال و دار اآلدابو ب،و 2010.
 _25كمات الرحياينو الاتابة الروائية عند واهيين ااعرا و ي79.
_26الرواية ي 11.
 _27الرواية ي12
 _28الرواية ي.417
المصادر والمراجع :
_1واهيين ااعرا وألاة الفرالة و 2و دار اآلداب وب،و و و 2014.
 _2واهيين ااعراو البيت ااندلال و دار اآلدابو ب،و و2010.
 _3بش ،خل" و الفنون لغة الوجدان و دار اهلدى و عني مليلة و اجلزائر و 2009.
 ._4محيد ا،مداين بنية النص الالردي و 1و اكركز الثماا ا هالم _1991
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_5روالن بار و الاتابة ا درجة الصفر و ضر :حممد ندمي خفشة و ااعمات الااملة 6و 1و مركز ا مناف ا،ءاري و حلب و و 2002.
 ._6روالن بورنوف ولاير أوئيليه و 2و عامل الرواية :ضر:اريد أنطونيو و منشورا عويدا وب،و و1982
 ._7صالح اءلو لذة التجريب الروائ و 1و أطلس للنشر وا نتاا ا عالم و الماهرة و 2005.
 _8عبد اكلم مرضا ،و ا ن،رية الرواية و ث ا ضمنيا الالرد و هلالة عامل اكعراة و الاويت 1998.
 _9حممد أمنصورو اهرتاضيجية التجريب ا الرواية اكغربية اكعاصرة و 1و الدار البيءاف واكغربو 2006.
 _ 10ميخائيل باختنيو اأطاب الروائ و ضر :حممد بر ادة و دار الفار للدراها والنشر والتوزيع الماهرة 1987.
 _11ميشات بوضور ":وث ا الرواية اجلديدة ضر :اريد أونطونيو و  3منشورا عويدا و ب،و وباريس و .1986
شبكة األنترنيت:
 _ 1كمات الرحياين و ا الرواية ورواية الف اكوهيمى والغناف ا دروب الفرار بنت البحر وhtps :search.madumah.com
 _2بدر الدي عرودي و الرواية واكوهيمى و او ثمااية و لباة جيدون االعالنية httpsMgeiroom/archives/142055
 _3ين،ر :إميان هنشري و متثال إنفتاح الرواية على الفنون ااخرى _قرافا ا روايا واهيين ااعرا "www.benhedoga.com
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من الرواية إلى السينما
قراءة في نماذج من روايات جزائرية
د .حممد مداور (جامعة مخيس مليانة-اجلزائر)
ملخص:
هف ف ف ففنالف ف ف ففعى ا هذه البحث إ إبراز العالقة بني الرواية والعمل الالف ف ف ففينمائ و وةلم م خالت ضمدمي قرافة لبعض الروايا
التحوال اليت ضطرأ على بنية النص الروائ عند حتويله إ عمل هف ف ففينمائ (ايلم أو مالف ف ففلالف ف ففل درام )و
اجلزائريةو حماولني حل
ضبني حل
التحوت واالنتمات ياون م نالا إ نالا ثماا مغايرو حيث يعتمد النص الروائ على "الالمة" بينما ضعتمد
خاصة و حل
أن هذا حل
التحوت (م الرواية إ الش ففال ففة)و وه
الال ففينما على "الص ففورة" .كما ه ففنحاوت رص ففد أهم اآلراف واكواق" اليت ضص ففاحب هذا حل
مواق" ضن،ر م زاوي ة :ما مدى وااف العمل الال ففينمائ للنص الروائ ؟ وعادة ما ضرضبط هذه اكواق" بذص ففحاب الروايا (رقابة
اكتلمني.
اكؤل") أو النماد أو حل
ولا ضتءف ف ف ففح الرؤية أكثر حاولنا التطبيا على مناةا م روايا جزائرية حلمت حتويلها إ أعمات هف ف ف ففينمائية أو درامية .مثل:
"ااايون وال عص ف ف ف ف ف ففا" كولود معمريو و"ريح اجلنوب" لعبد ا،ميد ب هدوقةو و"ةاكرة اجلال ف ف ف ف ف ففد" احال مال ف ف ف ف ف ففتغامن  .و"ألاة
الفرالة" لواهيين ااعرا.
الكلمات المفتاحية :الروايةو الالينماو الالرد الالينمائ و اكرئ و الصورة.
Abstract:
We ‘ll try in this talk to highlight the relation between the novel and the cinema
through presenting a reading for the Algerian novels , trying to clarify the
changes that occur on the structure of the textual novel when it is transformed
to cinematic work( film , Drama serial ) , particularly , this change and
transformation that occur from a pattern to another cultural one , whereby , the
textual novel relies on the “ word” however, the cinema relies on “the picture
“ . also , we try to detect the most views and attitudes that accompany this
change ( from novel to screen ) . these attitudes are perceived from what extent
the cinematic work trust the novel one , and usually these attitudes are related
to their authors taking into account the oversight , critics and the recipients .
To make the vision clearer , we tried applying on some samples in the
Algerian novels that transformed into cinematic works , or drama serials such
as the “The Opium and the Baton “ for Moloud Maamri and “the South Wind
“ for Abdelhamid Ben Hadrouga and the “ Memory of the Body “ for Ahlem
Mostaganemi and the “ Kingdom of butterfly “for Louasini Laaradj “ .
Key words: The novel, Cinema, cinema narrating , visual , the picture .
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 /1مدخل منهجي:
يندرا هذا البحث ضم حمل معرا جديد نالبيا ا العلو ا نالانية يالمى "الدرا ها البينية" واليت تم برصد مناطا
ولعل البحث
التداخل بني اكناهج الفنون والتخصف فص ففا اكختلفةو اه مماربة جتمع بني مناهج وعلو متعددة التخصف فص ففا و حل
يعد أحد أبرز االهتماما اليت ضالففتمطب الباحثني ا
التحوال اليت ضطرأ على النص الروائ عند حتويله إ عمل هففينمائ حل
ا حل
يتم بني نالف ف ف ف ف ففمني ثماايني خمتلفني :حيث يعتمد ااوت (الرواية) على
ص ف ف ف ف ف فة إةا علمنا حل
هذا اجملاتو خا حل
التحوت واالنتمات حل
بذن هذا حل
الالمة كطريمة للتعب،و بينما يعتمد الثاين (العمل الالينمائ ) على الصورة.
التحوت م الاتابة الالف ففردية إ الشف ففالف ففة االنتمات م العالمة اللغوية إ العالمة البص ف فرية .أي االنتمات م ثنائية
يفر ،حل
اكتحرك)و وهو ما يتطلحلب م الباحث ا حاطة مبختل" التمنيا اليت يعتمد
اكمروف /اكتخيل) إ ثالثية ( اكرئ /اكالف ف ف ف ف ف ففموع /حل
كل م ا الرواية وا الالينما.
عليها حل
 /2العالقة بين الرواية والسينما:
يعود بن ا ا،ديث ع العالقة بني الرواية وا الالف ف ففينما إ البدايا ااو هلذا الف و حيث اعتمد الالف ف ففينما على الرواية
ولعل أبرزها "اجلرمية والعماب" لده ف ف ف ففتويفال ف ف ف ففا
إة وجد ايها مادة جاهزةو امد حل
حولت روايا عاكية إ أاال ه ف ف ف ففينمائية .حل
و"أوليفر ضويال ففت" لش ففارت ديانز و"العحوز وا لبحر" ارنال ففت انغواي .وقد عرف اكش ففهد الثماا العريب هذا التوجه أيء ففا ا
اأمال ف ففينيا والال ف ففتينيا م المرن العش ف ف فري و حيث حلمت حتويل بعض روايا جيب حمفو (الثالثية) وإحال ف ففان عبد المدو و
ورواية "عر الزي " للطيب صاحل إ أعمات هينمائية.
حولت روايا " :ااايون والعصففا" كولود
مل ضا الالففاحة الثمااية ا اجلزائر مبنذى ع هذا التفاعل بني الرواية والالففينما إة حل
معمري و"الففدار الاب،ة" امففد ديففب و"ريح اجلنوب" لعبففد ا،ميففد ب هففدوقففة إ أاال هف ف ف ف ف ف ففينمففائيففة .كمففا جرى حتويففل روايففة
"الغريب" الب ،كام إ ايلم هففينمائ م إخراا ا يطايل "لولففيالففتو ايالففاونيت" ا إنتاا مشففرتك (المصففبة ايلمو دينو رولو
ومت التصففوير ا اجلزائر .أما المرن ا،ايل امد لففهد حتويل رواية "ةاكرة اجلالففد" احال مالففتغامن إ
رانتيس) هففنة  1 1968حل

مال ف ف ففلال ف ف ففل درام ()2010و وا ه ف ف ففنة  2015ااز رواية "ألاة الفرال ف ف ففة" لواه ف ف ففيين ااعرا قائزة أحال ف ف ف رواية عربية قابلة
للتحويل إ عمل درام (ا العاصمة المطرية الدوحة) وقد اقتبالت منها مالرحية بعنوان "ا،رب الصامتة".
ضدت على العالقة الوطيدة بني الرواية والالف ف ففينماو حيث
هذه بعض النماةا ةكرناها على هف ف ففبيل التمثيل ال ا،صف ف ففرو مناةا حل
أثْر ااو الثانية بذ عمات ومنتجا جديدةو وا اكمابل اهف ف ففتفاد الرواية اجلديدة م الالف ف ففينما ع طريا اهف ف ففتعار ا ضمنيا
هففينمائية ضتمثل ا "ضوظي" أهففاليب المطع والوصففل واكونتاا...اءففال ع ا لصففاح /الاوالا الذي ضالف حلفرب إ ا،مل الروائ
ولعل ختص ففيص جوائز قيحلمة ل عمات
ليؤه ففس معراة متنامية مؤهف فال ففة على أل ففاات حداثية ضص ففو الواقع ص ففياغة ه ففينمائية 2".حل
الروائية اليت ضتوار على لرو التحويل إ عمل درام (جائزة كتارا للرواية مثال) هيزيد م درجة التفاعل بني الفنني.

معنيو وباكوازاة مع ةلم ال يال ف فتغين
يمو الالف ففرد الروائ على هف ففارد ينمل أاعات الشف ففخصف ففيا ضف ففم إطار زماين ومااين حل

يعد ةلم مالففتحيال 3.االالففرد اعل زماين بامتياز والوصفف" اعل مااين واا صففيغتان م صففيذ اأطاب
الالففرد ع الوصفف"و إة حل
ان الالارد يلجذ ا ضمدميه ل حداث إ
الالردي .ا الالرد الروائ ال ءع الزم إ اأطية اليت يتجلى هبا ا الواقع(ا،ياة) حل
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خرح هذه اأ طية وكال ففر ن،ا الزم ع طريا االه ففتباح وااله ففرتجاعو كما يعمد إ نمل اكش ففاهد (ا،وارا ) كما حدثت ا
الواقع أو يلجذ إ حذف بعض ااحداث أو يوجزها أو يوق" الالرد م أجل الوص".
وللالارد ا،رية ا ةكر ا،دث مرة واحدة أو ضاراره عدة مرا و وكذلم ميا للالارد أن يروي ااحداث بصيذ وكيفيا
مد ُ م خالله اكواق" وااحداث اكال ففرودة؛ أو هو اكوقع
خمتلفةو حيث ء ففع الال ففرد لزاوية رؤية الال ففارد وه "اكن،ور الذي ضُ حل
ضصور م خالله ضلم اكواق" وااحداث 4".ازاوية الرؤية ضتعلا بالتمنية اكالتخدمة ،ا
ا دراك ا،ال أو اكفهوم الذي حل

المصف ففة اكتخيحللةو والذي يتحام ا هذه التمنية بالدرجة ااو ه الغاية اليت يهدف إليها الااضب عرب الالف ففارد 5.والالف ففارد قد
ياون لخصية م لخصيا المصة أو هاردا مفرتضا ال عالقة له بااحداث.

هذه أهم التمنيا اليت يعتمد عليها الالف ف ف ففرد الروائ ا ضشف ف ف ففايل بنيته ووهف ف ف ففيلته ا ةلم ه اللغةو حيث يعتمد اأطاب
حتممه على الالمةو وه ضمنيا ميا للمخرا الالففينمائ اهففتثمارها عند حتويل نص روائ ما إ عمل هففينمائ .
الروائ ا حل
يتم م نال ففا العالمة اللغوية إ نال ففا مغاير هو نال ففا الص ففورة مع اه ففتغالت اكؤثرا
حتوت ليس باامر حل
اهلني خاص ففة وأنحله حل
وهو حل
الصوضية واأدع البصريةو خاصة ا ظل ما ضواره التانولوجيا اكعاصرة م إماانيا مبهرة ا هذا اجملات.

اإن اكخرا حياوت اه ففتثمار التمنيا اليت يعتمدها الال ففرد الروائ إ أقص ففى
ورغم اعتماد العمل الال ففينمائ على الص ففورةو حل

حد عرب آليا وضمنيا نوردها ايما يل :
حل

مير إنتاا اكعب ا الفيلم الالف ف ففينمائ عرب قناة وهف ف ففيطة ه الالف ف ففيناريو وهو نص وهف ف ففيط بني الشف ف ففال الالف ف ففردي
أ /الس ـ ــيناريو :حل

فتمد قص ففته م اكؤل" ويتم ايه جتزئة المص ففة إ لمطا متال ففلال ففلة
والش ففال الفيلم و 6إنحله اكعاجلة الال ففينمائية للموض ففوعو يال ف حل
وعمل اكناظر وا،وار واكوه ف ففيمى 7.حماوال اااا،ة على اكعطيا ااه ف ففاه ف ففية ا النص الال ف ففردي دون الوقوع ا ضتبع ضش ف ففعبا
الالرد ومتاهاضه.
هيتحوت م قبل خمتصني (هيناريالت) إ هيناريو م الدرجة
ميا اعتبار النص الروائ هيناريو م الدرجة الثانية انحله
حل
ااو و وهو جعل الفيلم ماتوبا على الورح كمرحلة أخ،ة ضالفبا مرحلة إخراا الفيلمو ويتء حلفم الالفيناريو ضفاصفيل الفيلم مثل:

كل ضفاصف ف ف ففيل النص الروائ عند نمله إ
حركة الاام،ا وزوايا التصف ف ف ففوير وحجم اللمطا  ...وهنا ضام صف ف ف ففعوبة اااا،ة على حل
هيناريو قابل للتمثيل الالينمائ .

ماونة م جمموعة م الصف ففور
ب /الص ــورة الس ــينمائية :ه ضمنية هف ففينمائية ضالف ففمى "اللمطة" وضمابل الفمرة ا الاتابةو وه
حل
الال ف ف ف ف ففاكنة اليت ضتوار هلا ا،ركة بواه ف ف ف ف ففطة آلة العر .،وضعمل الال ف ف ف ف ففينما م خالت ضمنيا ا على إض ف ف ف ف ففااة داللة أخرى للمطة م
خالت8:
اكالااة :اللمطة البعيدةو المريبةو اكتوهطةو اللمطة ةا البعد البؤري.
ا،جم :اللمطة المريبةو البعيدةو اكائلةو م ااعلىو عني الطائر.
الزاوية :اااميةو العموديةو اأارجية (مينيو يالار).
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لال م اكالف ف ف ف ففااا وا،جو والزوايا دور ا إضف ف ف ف فففاف الداللة على اللمطة الالف ف ف ف ففينمائيةو االحلما زاد هف ف ف ف ففعة اللمطة قلحلت
حل
حمدد مع إاات التفاص ففيل .وضمو
ف
ف
ش
ب
االهتما
على
يبة
ر
الم
اللمطة
ضدت
بينما
اكاان.
مع
مية
ا،مي
العالقة
ظهار
فيل
التفاص ف
حل
حل

الرتدد واكش ففاهد العنيفةو وغالبا ما ضاتال ففب اال ففياف اكتطراة
مثل الش ففعور بالملا أو اأوف أو حل
الزاوية بتوض ففيح العالقة العاطفية حل
( اية اليمني و اية اليالف ف ففار) داللة ا اات .وضدلحلل اللمطة مبالف ف ففتوى الن،ر ااام على النديةو أما لمطة عني الطائر اه ضوح
باهليمنة والاللطةو ايما ضش ،اللمطة م ااهفل إ اكفاجذة واالرضباك أو ا ثارة9.
ج /المونتاج :يعيد اكونتاا ضرضيب لمطا الفيلم اكص ف حلفورة واا الال ففيناريو التمين اكاتوبو ا عملية ل ففبيهة مبا يعرف ا الرتاث
أن "معب اللمطة الالينمائية يعتمد على ما يالبمها ا الفيلمو وهذا التتابع للمطا
النمدي العريب ب ف ف ف ف فف"الن،م"و ةلم حل
جديدا 10".ااكونتاا يمو على إعادة ضشايل اللمطا ا لرحية واحدة ه الفيلمو وهو ثالث مراحل11:

لا واقعا

1ف قطع اللمطا ولصمها.
2ف ضبط طوت وماان وضوقيت اللمطا .
 3ف الرتضيب الفين وا بداع .
الال أدواضه ورؤيته اأاصففةو حيث حيري اكخرا على ضمدمي
د /اإلخراج الســينمائي :هناك ارح بني اكؤل" /الااضب واكخرا حل
الرؤية الفنية واجلمالية للنص الروائ بتحويله إ مش ففاهدا ص ف َفورية .إنحله يال ففتخد الاام،ا م أجل خلا واقع جديد قد ياون

مغايرا متاما لواقع النص الروائ  .ااكخرا "عندما يبدأ ا قرافة أي ه ففيناريو يش ففاهد الش ففخص ففيا وااحداث برؤية بص ف فريةو أي
كل لف ف ف ف ماتوب على الورح إ ضاوينا بصف ف فرية يوظ" ايها
يراها بعني الاام،او والعناص ف ففر الفنية ااخرى .مثحل يبدأ بتحويل حل
ال،ل والنالا اللوين كما يعاجلها انطالقا م جتربته وإدراكه وعاطفته وحالاهيته اجلمالية والفارية" 12.وهذا
إماانيا الءوف و حل
يعين أننا أما مبدع آخر تل" ع الااضب الروائ و له رؤيته اأاصة إنحله اكخرِا الالينمائ .
تحوالت النص الروائي الجزائري ،من المكتوب إلى المرئي:
ّ /3
أ" /ريح الجنوب" من الرواية إلى الفيلم:
ضعد رواية "ريح اجلنوب"  1971لعبد ا،ميد ب هدوقة م النص ف ففوي اكؤه ف فال ف ففة للرواية اجلزائرية اكاتوبة باللغة العربيةو
حل

حتولت إ ايلم ه ف ففينمائ م إخراا حممد ه ف ففليم ريا ،ه ف ففنة 1975و وضتناوت قص ف ففة اتاة متعلمة ضعيش ا بيئة حتامها
وقد حل
التحرر م جهة والعملية الريفية اااا،ة م
العادا والتماليد وااعراف االجتماعيةو إ حل ا جت حلال ف ف ف فد الص ف ف ف فراع بني العلم واالنفتاح و حل
جهة ثانية .اهل اهف ف ف ففتطاع هذا النص الروائ أن حيااظ على بنيته عند حتويله إ ايلم هف ف ف ففينمائ ؟ وما ه أبرز التعديال اليت
التحوت؟
طرأ على الرواية نتيجة هذا حل
أن هن ففاك جمموع ففة م
نالحظ عن ففد مم ففارنتن ففا بني رواي ففة "ريح اجلنوب" والفيلم اكمتبس منه ففا وال ففذي حيم ففل نفس العنوان حل
التغي،ا ظهر ما بني اكاتوب واكرئ و حيث ال ف ففتغل الفيلم ا كث ،م اكش ف ففاهد على ما كان هامش ف ففيا أو جزئيا ا الروايةو
أهم التحويرا اليت أحدثها الفيلم على نص الرواية:
اغدا بذلم الفرع أصال والعاس كذلم .وايما يل حل
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ولعل
 /1أهم ضغي ،طرأ على الرواية حلمت على مالتوى اللغةو حيث كتب الاليناريو باللغة الفرنالية مث نمل إ العربية والعامية13و حل
كل طبما اجملتمع م خالت اه ف ف ففتعمات العاميةو على عاس الرواية اليت ال يمرأها إال
المائمني على الفيلم أرادوا الوص ف ف ففوت إ حل
اكثمفون أو اكهتمون بالشذن ااديب.

 /2حذف الفيلم حدث عودة مالم بذاكرضه إ أيا الثورة (االهرتجاع) حيث ضذكر زليخة خطيبته اليت ةهبت ضحية حادث
المطار الذي اجره هو نفالهو اانتابه بعد هذا التذكر حزن عميا .ويمع هذا ا،دث ضم مشهد ضدلني ممربة الشهداف.
 /3مل ِ
يبد "مالم" أي اهتما بف ف ف ف ف ف ف ف ف فف"نفيالة" عند رؤيتهاو وهذا أثناف مراامته "اب الماض " إ بيتهو إة مل يعرها أي اهتما ولو
بن،رة خاطفة على عاس ما جده ا الرواية.
 /4ا،ذف واالختزات الذي طات مش ف ف ففهد ضال ف ف ف فلحلا الراع بيت "نفيال ف ف ففة" ومواجهة جال ف ف ففدها العاري .على الرغم م قيمة هذا
غ ،جمرى حياة الراع و امد اكتفى
ا،دث ا بناف باق ااحداث وخدمة الداللة العامة هف ف ف ف ف ف فواف ا الرواية أو ا الفيلمو حيث حل
اكخرا ا الفيلم بإظهار رابح وهو يتذمل النااذة م ااهفففل مث ضنتمل الاام،ا إليه مبالففرة وهو يتذمل النار متذكرا لففتيمة الفتاة

ولعل خمرا الفيلم حاوت أن يراع ااخالح الالف ففائدة ا اجملتمع اجلزائريو وخصف ففوصف ففية العائلة اجلزائرية اليت
(يا الراع الالب) .حل
ظل ااحادية ا عالمية
كان أارادها تمعون يومئذ حوت ل ف ففال ف ففة التلفزيون كش ف ففاهدة اااال الال ف ففينمائية ا جملس محيم  .ا حل
ضال،ها الدولة).
اليت عراتها اجلزائر لالنوا طويلة (قناة ضلفزيونية واحدة حل

 / 5حذف مشف ف ففهد رابح وهو يمتل ثعبانا عندما ةهب حءف ف ففار اكاف للعجوز م المرية حيث وجده قرهبا .وإةا كانت العجوز
ا الرواية عندما أااقت م غيبوبتها أقالمت لل راع أن حتءر له الطعا وراحت خترا جرة الالم متحدثة ع العا الذي باع
وحتدثه ع والديها.
ايه ا،اا محودة رأههو اإ ا ا الفيلم ض،هر وه حتءر ااكل لرابح حل
 /6مل ينجح الفيلم ا جتال ف ففيد الص ف ففورة الذهنية اليت ل ف ف حلفالها الال ف ففرد الروائ ع بعض الش ف ففخص ف ففيا و حيث ي،هر ااب "اب
الماض ف ف ف " ا الفيلم مبالمح بعيدة ع ضلم اليت رمستها الرواية اهو قا و متجهمو إقطاع و متال ف ف فلحلط .على عاس الفيلم الذي
قدمه كرجل باليط ال هلطة اعلية لديه.
حل
 / 7إضف ففااة مشف ففهد النالف ففوة وه يتحدث ع "نفيالف ففة" بصف ففورة خاصف ففة وراءف ففها للزواا م لف ففي البلديةو حيث ضثور الفتاة ا
وجوهه وضذكره بذ

ا مذمت.

 / 8متطيط مشففهد مو العجوز "رمحة" وجناز ا وحديث النالففوة عنها وقرافة المرآن ا جناز او حيث احتل هذا ا،دث جزفا
باليطا ا الرواية بينما احتل ا الفيلم قرابة عشري ( )20دقيمة.
حتوت طرأ على الرواية حيث ضنته الرواية بفش ف ففل "نفيال ف ففة " ا اهلروب إ العاص ف ففمةو بينما
 /9حل
يعد التغي ،ا اية الفيلم أهم حل

ينته الفيلم مبشفهد "نفيالفة" وه ا الغابة مرضدية برنالفا وحتمل حميبة وه مصفابة ا هفاقهاو وي،هر "رابح" ا،طاب يالفوح
محفارا حيمفل حطبفاو وعنفدمفا يراهفا يتمفد منهفا مبفالف ف ف ف ف ف ففرة ويركبهفا محفاره ويفذخفذهفا إ بيتفه حيفث ضعتين والفدضفه هبفاو مث ي،هر اب
الماضف ف ف ف ثائرا يؤنب زوجته على غفلتها اليت جعلت نفيال ف ف ففة ربو وكي" أنه ال يال ف ف ففتطيع أن يواجه ه ف ف ففاان المرية بعد الذي
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حصل .مث ي،هر رابح ونفيالة يتحاوران حوت موضوع الدراهة وأاية التعليمو وموضوع الفالحة ليتفما ا ااخ ،على الذهاب
إ العاصمةو ارتكب ه ا،مار ويتبعها رابح ويتجهان إ الطريا(ااطحلة)و ولا أحد الالاان رآاا اذخرب اب الماض الذي

هل هاينه وامتطى ارهه حماوال اللحاح هباو وي،هر رابح ونفيالة واا يالرعان او ااطةو اتصل ا،االة اكتجهة إ العاصمةو
ل،كبا بالف ف ف ف ف ف ففرعة .حياوت اب الماض ف ف ف ف ف ف ف اللحاح هبما دون جدوى وينته الفيلم واا يتبادالن الن،را واالبتالف ف ف ف ف ف ففامة بادية على
وجهيهما.
هاذا نالحظ أن اية الفيلم كانت مغايرة متاما لنهاية الروايةو اامر الذي يطرح إل ف ف ف ف ف ففااال اجتماعية وثمااية وضذويال
عديدة .وال ندري إةا كان هذا التغي ،ا النهاية ص ف ف ف ف ففادرا م الا اضب أ م خمرا الفيلم .وا هذا الال ف ف ف ف ففياح يرى الناقد "حممد
ضروا له للالف ف ف ففلطة
هف ف ف ففاري" أن اية رواية "ريح اجلنوب" مل ضا متفائلة على عاس اأطاب الالف ف ف ففياه ف ف ف ف الرمس الذي كانت حل

ا،اكمة يومئذو والذي كان متفائال ومحاهيا م أجل ضغي ،الواقعو ااان التغي ،ا اية الفيلم حىت يتمالى خطاب الفيلم مع
اأطاب الالف ف ففياه ف ف ف (متفائل مثله)و أي أن هذا التغي ،مرده إ ا يديولوجيا الالف ف ففائدة واليت كانت ضالف ف ففوح هلا الالف ف ففلطة ٍ
وقتئذو
حل
حل
بذن روايا ب هدوقة كانت ا جمملها ضنتمد اأطاب الالف ففياه ف ف وأثليه على مالف ففتوى البلديا  14.حيث
خاصف ففة إةا علمنا حل
يصنحل" النماد رواياضه ضم ضيار الواقعية النمدية.
ب" /ذاكرة الجسد" من الرواية إلى المسلسل الدرامي:
حولت إ
حل
ضعد رواية ةاكرة اجلالد" احال مالتغامن م ألهر الروايا العربية وأكثرها مبيعاو صدر هنة  1993وقد حل
مالفلالفل درام بنفس العنوان م إنتاا ضلفزيون أبو ظا هفنة 2010و وقا بإخراجه اكخرا الالفوري جدة إمساعيل أنزورو وقد
ال ف ففرت اكنتجون أن ياون العمل ا ثالثني ( )30حلمة ليعر ،ا ل ف ففهر رمء ف ففانو وم جهة أخرى ال ف ففرتطت اكؤلفة أحال
مالتغامن على اكخرا االلتزا مبءمون الرواية.
عجلت بفشف ف ف ف ف ف ففل الفيلم ا اعتمادناو إة هناك ارح بني الفنني :الف الروائ والف
لعل هذه الشف ف ف ف ف ف ففرو اكالف ف ف ف ف ف ففبمة ه اليت حل
حل
ولال رواية خصف ففوصف ففيتهاو اعند ممارنة الرواية مع حلما اكالف ففلالف ففل مياننا
الال ضمنياضه وآلياضه ا إنتاا الداللةو حل
الالف ففينمائ  .حل
مالح،ة أنحل اكاللالل مل يالتغل أحداث الرواية بشال أتعو حيث جلذ اكخرا إ متطيط ااحداث واكماطلة اكملحلةو اذحداث

المصففة (ا الرواية) ضنته عندما ضتزوا حياة م "الال ف مصففطفى" الذي يرلففحه هلا عمهاو لا اكالففلالففل وظ" هذا ا،دث

ا ا،لمة اأامالة عشرة( .) 15أي ا منتص" اكاللالل .وبعدها أصبح اكخرا يتماطل ا ااحداث المد وقع جدة امساعيل
أنزور ا ا اكماطلة والتطويلو حيث اختار اية مغايرة متاما لتلم اليت رمستها الرواية.
كانت اية أحداث مال ففلال ففل "ةاكرة اجلال ففد" اوح جال ففر قال ففنطينةو ا مش ففهد يبعث على الغرابةو حيث ظهر أحال
مالتغامن وه ضرضدي اللبا التمليدي المالنطيينو وضالتلم ةاكرة "خالد ب طوبات"(اكمثل مجات هليمان) منه لخصياو وهو
مشهد مل يا متوقعا خاصة م قبل الذي قرأوا الرواية .مشهد عل المارا يتالافت ع دالال ةلم وحميمة عالقته باتابة
الرواية
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تحوالت النص الروائي ،بين سلطة المؤلف وأفق انتظار المتلقي:
ّ /4
حولت إ أعمات ه ف ف ف ففينمائية وجود ص ف ف ف فراع دائم بني اكؤل" واكخراو حيث
يالحظ اكتذمل ا ضاري الروايا اادبية اليت حل

أبدى كث ،م اادباف عد رضففاهم ع الطريمة اليت يتم هبا حتويل عملهم الروائ إ ايلم هففينمائ أو مالففلالففل ضلفزيوين15.
أن التغي،ا اليت ضفرضها الطبيعة الالينمائية ضؤدي إ ضغي ،أو حتري" الدالال واكماصد اليت كان يرم إليها اكؤل"و
خاصة و حل
ولعل أصففدح مثات على ةلم هو صففرخة الروائ اامريا
ارمبا نمل الفيلم رؤية للعامل خمتلفة متاما ع ضلم اليت أرادها اكؤل"و حل
الشه" ،أرنالت انغواي" عمب مشاهدضه روايته "الشي والبحر" أثلة ايلما هينمائيا قائال" :إ ا ليالت رهاليت16".
أن الرابط
لوهوا نصوصهم وغ،وا ايها و حل
وقد وصل اامر ببعض الروائيني إ راع دعاوى قءائية على اكخرجني جة أ م حل
الوحيد بني روايا م وقصة الفيلم ال يتجاوز االهم اكاتوب ا جين،يم البداية أو النهاية 17وم اامثلة الغريبة ا هذا اجملات:
حولت إ ايلم هينمائ هنة 18. 1971
يتعرف على روايته "حادثة لرف" عندما حل
"يوه" إدريس" الذي مل حل
أن العمل ااديب يفمد روحه وخص ف ففوص ف ففيته اجلمالية .ا
لذلم يراض كث ،م الروائيني حتويل أعماهلم إ الش ف ففال ف ففة جة حل

التحوت خيانة للنص ااصل وه المءية(اأيانة) ةا ا اليت أث ،ا الرتمجة .وباكمابل يرى اكخرجون
حني يرى آخرون ا هذا حل
أن "خيانة النص ااديب
الالففينمائيون ا التحويرا اليت ضطرأ على النص الروائ ضففرورةو حيث يموت اكخرا الالففوري نبيل اكاحل حل
ضؤدي أحيانا إ صنع ايلم ناجح19".
لمد ال ففرتطت زوجة "ألب ،كام " على اكخرا ا يطايل "ايال ففاونيت" عد التغي ،ا النص الروائ و احدث أن اش ففل ايلم

"الغري " ومل ينل ا عجاب م قبل غالبية اجلمهورو وهذا رغم ما حممته أاال ايال ف ف ففاونيت الال ف ف ففابمة م ل ف ف ففهرة .وقد اعرتف
فذن ايلم الغري ففب مل يا ايلم ففا مه حلم فاو خ ففاص ف ف ف ف ف ف ف ففة وأنحل فه مل يلا ا قب ففات اكنت،ر واكعهود ال ففذي عرا ففت ب ففه أاال
خمرا الفيلم ب ف حل
ايالاونيت20.
أن الروائ مولود معمري ص ففاحب رواية "األفيون والعصــا" خاطب اكخرا
ل ففاع ا ااوه ففا الال ففينمائية واادبية أيء ففاو حل

احولتها إ ايلم ويالرتن" لعلحله
حوت الرواية إ عمل هينمائ رائع  مازحا" :منحتم رواية عاطفية حل
أمحد رالدي  بعد أن حل
كان يمص ف ف ففد آليا ا،ذف وا ض ف ف ففااة اليت طالت الرواية نتيجة ا خراا الال ف ف ففينمائ و 21وما يتبع ةلم م ضغي ،ا اكماص ف ف ففد
أن اكخرا قد حاوت ضغليب البعد الثوري على الفيلم .وهنا ضتجلى براعة اكخرا حيث أضف ف ف ف ف ف ففحت عبارة
والدالال  .خاصف ف ف ف ف ف ففة و حل

مثل
"عل ُمو واق"" اليت وظفها اكخرا ا اكشف ف ف ففهد اأتام الرتاجيدي للفيلم مثال هف ف ف ففائرا على لالف ف ف ففان كث ،م اجلزائرينيو ٌ
حلالد بطولة ولجاعة اجلزائري أثناف الثورة التحريرية.

وقد ص ف حلفرح "أمحد رال ففدي" لوه ففائل ا عال  :بذ نه م "اكال ففتحيال إرض ففاف الااضب ااص ففل وضغي ،قناعاضه بذاية العمل

وحتوت إ أحد أهم
الالف ف ف ف ف ف ففينمائ و ومدى ضواامه مع حل
النص اكاتوب؛ احىت ايلم “ااايون والعصف ف ف ف ف ف ففا” الذي أعجب اجلمهور حل
كاله ف ففيايا الال ف ففينما اجلزائريةو مل يمنع متاما ص ف ففاحب الروايةو الااضب "مولود معمري" الذي التميتهُ بعد إجاز الفيلم وه ف ففذلته

ع رأيه اذجابين أنه ايلم عادي جدا وليس رائعا أو مجيال كما كان يتوقع! 22".لمد كان هذا موق" الااضب رغم إل ف ف ف ف ف ف ففارة
اكخرا أمحد رالدي إ أن هذا العمل الالينمائ حلالد مثاال للتعاون بني اكخرا واكؤلحل"23.
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هذاو وقد ضارر موق" عد رض ففا مؤلف الروايا مع أحال مال ففتغامن اليت اعرتات ا أكثر م مناه ففبة بفش ففل مال ففلال ففل
أن بعض النماد اعترب أن الااضبة قد قتلت الرواية بتحويلها إ عمل ه ففينمائ و وهو اامر الذي جعلها
ةاكرة اجلال ففدو خاص ففة و حل
ضرتيحلث كث،ا ا حتويل روايتها ااخرى "ااهود يليا بم" إ ماللالل درام .
ااولة إ أعمات ه ف ف ففينمائية على اكمارنةو إ م يش ف ف ففاهدون العمل بذاا
يعتمد كث ،م اكش ف ف ففاهدي ا ضلميهم للروايا
حل
انت،ار مال ففباو أاا كان قد ضش ف حلفال مع قراف م للنص الروائ  .وعادة ما يرك اكتلم إ هذا اااا ا إص ففدار أحاامه النمدية
واليت ضاون قاه ففية أحياناو امد يتهم اكخرا بتحري" النص ااص ففل أو ضغريبهو وم أمثلة اكمارنة بني الرواية والعمل الال ففينمائ

حتوله إ عمل درام مرئ و
ما حدث مع "ةاكرة اجلالف ف ف ف ف ف ففد" احال مالف ف ف ف ف ف ففتغامن و هذا النص الذي امد كث،ا م مجالياضه بعد حل
أن كاضبة الال ففيناريو "رمي حنا" قد اش ففلت ا نمل حرارة النص ول ففاعريتهو وهو اش ففل نعتمد أنحله مرضبط بطبيعة النص الذي
ويبدو حل

أن جعل اكاللالل
يم عليه اللغة الشعرية وا،وارا إة يالتحيل حتويل بعض التشبيها واالهتعارا ومتثيلها هينمائيا .كما حل
ا ثالثني( ) 30حلمة قد أدى إ التطويلو وهو اامر الذي يتنا مع طبيعة ال،اهرة الال ف ففينمائية :اوص ف فف" اكدينة أو الال ف ففماف

كل ل ف ف ف ف فو مبعب أن الال ف ف ففينما هلا طابع
مثال يتطلب عش ف ف ف فرا الص ف ف فففحا و ا حني أن لمطة ه ف ف ففينمائية واحدة حل
ضعرب لم ع حل
اختزايل24.
أن
أن الالف ف فواد ااع،م م هؤالف اعتربوا حل
وجدنا حال ف ففب اه ف ففتمرائنا آلراف مجهور اكش ف ففاهدي م خالت الش ف ففباة العنابوضية حل
ظل الدعاية الء ف ف ففخمة
كل التوقعا على عاس الروايةو خاص ف ف ففة ا حل
مال ف ف ففلال ف ف ففل "ةاكرة اجلال ف ف ففد" جاف خميحلبا لآلمات إة خال" حل

والتالففويا الاب ،اكالففبا للمالففلالففلو وكذلم مل ضا النهاية ا اكالففلالففل مرضففية لغالبية اكشففاهدي حيث رأوا أ ا اية مفربكة
ومصطنعة إ درجة كب،ة.
مربر أو أاية لوجود ا،لما ااخرىو
حال ف ف ف ففمت النهاية حال ف ف ف ففب الرواية ا ا،لمة اأامال ف ف ف ففة عش ف ف ف ففر ومل يا هناك حل

احال ففان أخو خالد ضوا وحياة ضزوجت وزياد اه ففتش ففهد ومل يبا ه ففوى "خالد ب طوبات" حامال لذاكرضه يتجوت هبا ا جال ففور
قالفنطينة ليءفعها ا ااخ ،بني أيدي أحال مالفتغامن  .إ حل ا اية ايها م الغرابة كما أهفلفنا .ولا حل ماةا لو أضفاف اكالفلالفل
لف ف ففيئا إ الروايةو أو قات لف ف ففيئا مل ضملهُ الروايةو ل ف ف ف ف يتعلحلا بذحال مالف ف ففتغامن و كذن ضتءف ف ف حلفم الرواية جزفا م الالف ف فف،ة الذاضية

أن الرواية قد طرحت قءف ف ف ففية الالف ف ف ففرد الذكوري م
أن هناك رجال كتب هلا هذه الرواية أو أهلمها كتابتهاو خاصف ف ف ففة و حل
للااضبةو أو حل
من،ور أنثوي.

إن اعتماد الرواية اجلديدة على التمنيا الالينمائية هيالاعد ا ضمريب اكالااة بني اكاتوب واكرئ و وهو ما جده جليا ا
حل
كتابا واهف ف ففيين ااعرا الذي حاز روايته "ألاة الفرالف ف ففة" على جائزة أاءف ف ففل رواية قابلة للتحويل إ عمل درام و وقد متحل
حتويلها ع طريا آلية االقتبا إ مالرحية بعنوان" ا،رب الصامتة" .وقد علحلا اكؤلحل" اكالرح "طالب الدو " الذي ألرف
إن اجلنس ااديب الواحفد لفه حفاال ياون ايهفا قفادرا على التعب،و وحفاال يعجز ايهفا
على حتويفل الروايفة إ عمفل درام  " :حل
ع ةلمو وال يؤدي الغر ،اكطلوب .لا حل واه ففيين ااعرا عمل ا روايته التجريدية على ضطويع الش ففخص ففيا و أا خلا نوعا
ولعل هذه
م التفاعل وحالة م التماه ؛ جعال "ألاة الفرال ف ف ف ففة" قادرة على أن حل
حتوت نفال ف ف ف ففها إ أجنا أدبية أخرى 25".حل
التمنيا الدرامية اليت حتفل هبا رواية "ألاة الفرالة" ه ما داع واهيين ااعرا إ التفا ،ا حتويلها إ ماللالل درام .
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تركي :
حدة الص ف ف ففدا بني اكؤل" واكخراو وهذا م خالت
ميا اله ف ف ففتثمار ضمنية االقتبا م النص ف ف ففوي الروائية أن ف" م حل

ولعل قيا جائزة "كتارا" ااءف ففل رواية عربية
التفاهم بني دور النشف ففر واكخرجني الالف ففينمائينيو خاصف ففة ما يتعلحلا موح اكؤلحل"و حل
قابلة للتحويل إ عمل درام ضندرا ض ف ف ف ف ف ففم هذا اكنحىو والذي يهدف إ ضمريب اكال ف ف ف ف ف ففااة بني الفنني والنهو ،هبما معاو
امثل هذه اجلوائز م لذنه أن يفتح باب الت جريب أما الرواية على مصراعيه م أجل اهتثمارها التمنيا الالينمائية والدرامية
وليتم إثراف اكشهد الالينمائ بذعمات جديدة م جهة ثانيةو خاصة وأن هناك نية م اكؤهالة الرمسية(وزارة الثمااة)
م جهةو حل

جادا للاليناريالت
ا اجلزائر ا ضرورة اعتماد الالينما على الروايا اادبية .ولا حل ةلم يتطلب حالب كث ،م النماد ضاوينا حل
التحوت م النص الروائ إ العمل الالينمائ .
ااهم ا عملية حل
الذي يعترب ا،لمة حل

يفرح بني خصففوصففية التعب ،بالالمة والتعب ،بالصففورةو أي
يتطلحللب حتويل رواية إ عمل هففينمائ م مؤلحلفها وعيا خا حل
ص فا حل

س ه ف ففينمائ ا كتاباضهو اامر الذي م ل ف ففذنه أن يملص اهلوة
وعيا بال،اهرضني :اادبية والال ف ففينمائية .أي أن يتمتع الااضب حل
بني اادب والالينماو وهذا ما كالناه ا ضصرحيا الروائ واهيين ااعرا لوهائل ا عال و على هامش حديثه ع حتويل روايته

ولعل هذا الوع يصففوصففية الف الالففينمائ جعل الااضب يفار
"ألاة الفرالففة" إ عمل درام (مالففرحية ا،رب الصففامتة)و حل
ا حتويل ةا العمل الروائ إ ماللالل درام حماوال االهتفادة م جتربة أحال مالتغامن مع "ةاكرة اجلالد".
الال ا طبيعته ونال ف ففمه.
حيتاا العمل الال ف ففينمائ اكمتبس م رواية إ مش ف ففاهد ال يمارن بني العمل الال ف فينمائ والروائ
حل
وحيتاا المارا أيءف ففا إ وع جديد يفصف ففل بني النالف ففمني الال ا آلياضه ومجالياضه .ارواية "ريح اجلنوب" مثال حتتاا إ متلا
يمرأ بطريمتني خمتلفتني قرافة الرواية وقرافة الفيلم .أو بااحرى بوعيني خمتلفني :وع الالمة ووع الصففورةو كما آن للمتلم أن
يمر ب،هور مبدع ٍ
اأطو هذا اكبدع يرى اال ففياف بعني الاام،او إنحله اكخرا والذي ال يمل أاية ع اكؤل"و إة العالقة
ثان على حل
حل
ُ
بنيهما ليال ففت قتل اآلخر (مو اكؤل" م من،ور روالن بار ) أو إزاحته م منطا هيمنة نال ففا الص ففورة البص فرية ا عص فرناو
حد
ولا ه عالقة التاامل والتوال ف ففج ب الال ف ففرد الروائ والال ف ففرد الال ف ففينمائ و أو على ااقل هذا ما ينبغ أن ياون لوض ف ففع حل
للصدا اكتارر بني اكؤل" واكخرا.
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تجلي األغنية الشعبية في رواية صوت الكهف
من منظور النقد الثقافي
Transfiguration of the popularsong in the novel,
thevoice of the cave
د .حممود ه أمحد (جامعة الشل"-اجلزائر)

ملخص:

يذهب الدارهففون إ أن أا هففاهم ا حءففور الرواية اجلزائرية ا الالففاحة اادبية اجلزائرية خاصففة وا الالففاحة العربية عامةو
هو متثلها لال ما ميا أن يالف ف ف ف ففاهم ا إبراز هوية اجلزائري دون حتيز جلانب أو إقصف ف ف ف ففاف جانب آخر .وهذا بفنية جتاوز ايها
الالرد التار إ الالرد الفين.
وكم كان حءففور اجلانب الثماا ايها أيزا ولعل ةلم م باب أن الثمااة ه ةلم العامل الذي يفتح مالففبحه للجميع دون
متييز .اال واحد ايه حركته حتامها أاااره وهلوكاضهو ومواقفه .وكم كان مهما ا هرد ضاري هذه اامة.
الكلمات المفتاحية :الرواية اجلزائرية-اهلوية اجلزائرية-الالرد التار -الالرد الفين
;abstract
Some researchers suggest that what has allowed the presence of the Algerian
novel in the Algerian literary space especially; and on the Arab space in
general, its impact and contribution to the presentation of Algerian identity
without focussing on one side and neglect another . And that with the art of
going beyond the historical narrative to the artistic narrative.
Key words: Algerian novel -Algerian identity -The historical narrative -The
artistic narrative
توطئة:
لعل ما يفالف ف ف ف ف ف ففر اعتبار باختني للرواية :ه اجلنس ااديب ااكثر قدرة على احتواف جتليا اللغة هو إميانه بان الرواية ه
اكيدان الذي ميا للالما أن ضعين أكثر أا ضشف ،إليه أو ضرمز إليه مبالفرةو ا ا قد ضرمز إ ألفياف غ ،مبالفرة بل قد ضاون

اكعاين ايها رمزا»(.)1

وا مجيع ةلم كله ي،ل اكطلب ااه ففاهف ف ا لغة الرواية ما يهتم بفاعلية الالمةو وليس بفخامة أصف فوا او إن البال ففاطة ال
ضنف الفص ف ففاحةو والوض ف ففوح ال ينف اجلماتو وا الوقت نفال ف ففه اان التبال ف ففيط اكبتذتو كالتذنا اكص ف ففطنعو كالاا يء ف ففر بالعمل

الروائ »( .)2إن هذه اكيزة ضفتح لغتها على التعدد ا مالف ف ففتويا او واليت ختتل" –بالءف ف ففرورة-عل حالف ف ففب الالف ف ففرد الروائ و وما
يتباي ا درجاضهو وما يتخال" ا نوعيته بتعدد الشخويو وضعدد مناةجهم الروائية(.)3
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إن هذه اكيزة ه اليت متيز الرواية ع بمية ااجنا اادبية ااخرىو وجتعل الروائ

تل" ع الش ف ف ف ف ف ف ففاعر ا أن الروائ ال

يزيح ضنوعا اللغةو وال ينميها م رةاةا الواقع االجتماع و وال يزيل ما علا هبا م او التصارع اليوم و بل يفيد م ةلم

كله ويعمل على ضوظيفه ا (انية ) الرواية(.)4

ال ل ف ف ففم أن هذه اااكاة اليت امتص ايها الروائ خمتل" أنواع التعب ،اكختلفة اليت ضوجد ا حميطه م ل ف ف ففانه أن عل لغته
مفتوحة انه ضممص مجيع اادوار اهو االب و وااب واا والزوجةو والفالحو واكعلمو واجملاهدو والال ف ف ف ففيدو والوض ف ف ف ففيعو والمبيحو
وا،الف و والشففاعرو والفيلالففوف ...أي طوع لالففانه الن ينطا قميع اللغا  .هذا وهففم خطابه بالنوعية ونفى االعتباطية ةلم
أن هذا التنوع المصدي للخطابا ال يتعلا بلغة (وإمنا وار لغا ) (.)5

وعليه يصبح ضلويث اللغة أمرا عصيا على التحديد دالليا طالبا قارئا م نوع خايو قارا مزود باليا ومعارف وثمااا و

(وقادرا على بناف عامل خيايل انطالقا م إلارا مزودة) ()6ما يؤهله ا ام هذه اللعبة.

إةن مادامت الرواية ه م أهم اانواع اادبية اليت ختتزن ألف ف ف ففاات الثمااة اكادية والروحية حمممة مدلوت كلمة االف ف ف ففيفالف ف ف ففاف
الذي نلماله عند اكرب الباحثني الذي اهتموا بنشذ ا وضطورهاو وةلم النفتاحها على جمموع الموالب المولية وا بداعية (لعرو
غنافو مالرحو أناليدو حامو أمثاتو أهطورةو هلجة عاميةو ضاري و ممد و )...ودجمها ا عاكهاو أا أهل الرواية لتاون خزان
اكعراة ا نالانية .
يربز هنا النمد أو ا جراف الثماا آلية مناه ف ف ففبة للمرافة كا يتميز به م خص ف ف ففائص يراها الباحثون مؤهال مفتمدة ا الاث،
م اكناهج.
ما هو النقد الثقافي
ِ
ب بنمد اانال ففاح اكء ففمرة
م ضعريفاضه :ارع م اروع النمد النص ففوصف ف العا و وم مث اهو احد علو اللغة وحموت االال ففنية َم ْع ٌ
اليت ينطوي عليها اأطاب الثماا بال جتلياضه وأمناطه وص ففيغهو ما هو غ ،رمس وغ ،مؤه فال ففايت وما هو كذلم ه فواف بال فواف.
ِ
ب باش" ال اجلمايلو كما هو لذن النمد ااديبو
م حيث دور كل منهما ا حالاب اكالتهلم الثماا اجلمع  .وهو لذا َم ْع ٌ
وإمنا اه كشف ف ف ف فف" اكخبوف م حتت أقنعة (البالغ /اجلمايل)و وكما أن لدينا ن،ريا ا اجلماليا و اإن اكطلوب إ اد ن،ريا
ا (المبحيا ) ال مبعب البحث ع مجاليا المبحو أا هو إعادة ص ففياغة وإعادة ضاريس للمعهود البالغى ا ضدل ففني اجلمايل

وضعزيزهو وإمنا اكمص ف ففود بن،رية المبحيا هو كش ف فف" حركة اانال ف ففاح()7ويرى ه ف ففعد البازغيوميجان الرويل :ان امسه يوح انه
نشا ااري يتخذ م الثمااة بشموليتها موضوعا لبثه وضفا،ه ويعرب ع مواق" إزاف ضطورا ا ومسا ا(.)8

ويراه ص ف ففالح قنال ف ففوة أاره ف ففة أو اعالية ضتوار على دراه ف ففة كل ما ضفرزه الثمااة م نص ف ففوي ه ف فواف كانت مادية أو ااريةو ويعين
النص هنا كل أارهة قوال أو اغال ضولد معب أو داللة(.)9
ويراه حفناوي أنه نشففا وليس جماال معرايا قائما ا ةاضهو وهو ال يدور حوت الف واادب احالففبو وإمنا حوت دور الثمااة ا
ن،ا االياف بني اجلوانب اجلمالية واانثروبولوجية(.)10
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ما يتءح م هذه ااقوات أن النمد الثماا جتاوز اادب اجلمايل الرمس إ ضناوت ا نتاا الثماا أيا كان نوعه ومالتواهو وبالتايل
اهو نمد يال ف ف ففعى إ دراه ف ف ففة ااعمات اهلامش ف ف ففي ة اليت أنار النمد ااديب قيمتها أو أايتها ام أ ا ال ختء ف ف ففع لش ف ف ففرو الذوح

النمدي)11(..

يمكن حصر هذه الخطوات في المراحل التالية:
 مرحلة المناص الثقافي :ندر ايها كل العتبا الثمااية م مؤل"و وعنوانو وممدمةو وإهدافا و وهف ف ف ف ف ف ففياحو وهوامشووممتبالف ف ففا وصف ف ففورو وأيمونا و ووهف ف ففائط إعالمية ...وكل ةلم م أجل اهف ف ففتخالي اابعاد الثمااية ا هذه العتبا الفوقية
واايطة.
 مرحلة التش ــريح الداخلي :ا هذه اكرحلة نمو بتحليل النص وضشف ففرحيه وضفاياه مجاليا وبنيويا وهف ففيميائيا وأهف ففلوبياو االبدم االهتما مبا هو اين ولغوي وأهلويب وبالغ لفهم ما هو ثماا.
 مرحلة الرصــد الثقافي :ا هذه اكرحلة نرصففد التم،هرا الثماايةو واهففتخالي اانالففاح الثمااية اكءففمرةو وةلم بالوقوفعند اجلمل واجملازا والانايا والصور والدالال واانالاح الثمااية اكءمرة.
 مرحلة التأويل الثقافي :ايها نرضاز على العلو ا نالف ففانية كالتاري والفلالف فففةو وعلم االجتماعو وعلم الثمااةو وعلم النفسووالنمد ااديب ا اهتجالف اابعاد الثماايةو واءح اايديولوجيا و ونمد ااوها وااهاط ،اكؤهالاضيةو وةلم ا لال أحاا
وخالصا واهتنتاجا ثمااية.
ارضاازا على ما جاف ا هذه اأطوا ا جرائية نمرتب م رواية صف ف ففو الاه" لعبد اكلم مرضا ،لنمرأ حءف ف ففور ااغنية
ايها.
 تجلي األغنية الشعبية :لمد اضفا الدارهون حوت إطالح مصطلح " ااغنية الشعبية " على ااغاين اليت ضداولت بني العامةم النا ا اازمنة اكاضف ف ف ف ف ف ففيةو لانهم اختلفوا ا وضف ف ف ف ف ف ففع ضعري" قار هلا «ان كل الباحثني الذي ضطرقوا إ ضعري" ااغنية
الشعبية ضناولوا جانبا واحدا امط دون ا كا مبعب ااغنية الشعبية»()12و لا ضعاريفهم – اكتفمة واكتعارضة – ال ضلغ صفة
الشف ف ف ف ففعبية عنهاو أا عل م هذه التالف ف ف ف ففمية عالمة على أ ا « إبداع مجع واين مذثور»()13م مجلة ا بداعا اليت ضدخل
ضف ف فم ما يعرف ا الثمااة العربية بالتاري الش ف ففعا الذي يش ف ففمل اادب الش ف ففعا كاكالحمو والال ف فف ،العامةو واكغازي والش ف ففعرو
والمص ف ففص واانال ف ففاب والذكريا الش ف ففخص ف ففيةو وااه ف ففطورةو وأدب الال ف ففمرو وا،اايا الش ف ففعبية ومنها حااية الواقع واأيات
وا،يوان والنوادر والطرائ" وحاايا اجل و واامثات « اليت اهف ف ففتطاع هبا ا نالف ف ففان المدمي أن الف ف ففم معراته بالعاكني اأارج

والداخل وخربضه ايهما»( )14و أي ره ف ففالة م منطلا أن كل لف ف ف ف ا عمل اين هو ره ف ففالة اليت يراها البعضو« االف ن،رة

إ ا،ياة بذمت معب الالمة»()15و لانها ن،رة – وإن كانت بالف ففيطة أمامنا ا ضذديتها – اال حمالة أ ا ليالف ففت عارضف ففةو وأ ا
حتمل معلومةو ولانها معلومة وإن كانت « ضرضبط بتجارب إنال ففانية كلية ضش ففال امتدادا لذاكرضه وضار ه ولرؤيته االنطولوجية أو
الفلالفيةو قد ياتنفها الغمو ،والتشتت إ درجة أ ا قد ضتحوت إ ظاهرة مءللة ولذلم اإ ا حتتاا إ نوع م اأصوصية

ا ا دراك والمرافة والتذويل»()16و م أجل ام لفر ا.
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وبالعودة إ ااغنية الشف ف ف ف ف ف ففعبيةو اه وإن كانت قطعة لف ف ف ف ف ف ففعريةو ل ف ف ف ف ف ف ففاعت ا اازمنة اكاضف ف ف ف ف ف ففية وما ضزات بني اامينيو اإن
اانتثروبولوجيني يرو ا ضعب،ا ع الميمو هذه اااية جعلت الاث ،م الاتاب على اكالف ف ف ف ف فتوى العاك و ص ف ف ف ف ففو ا بعنايتهمو إة
قلما جد رواية ال ضال ف ففتلهم روح أغنية ل ف ففعبية ضعيش ا أعماح اجملتمع ويرددها النا ا ا ضعتمد على الاال الال ف ففهل اكتناوتو

الذي ينمد ويوجه خمتل" العواط"()17و كما أن لغتها هبيل م هبل جتديد لغة الاتاب وإثرائها.

وا ظل ضطور مبحث ال تناي خالت الالتينا كذداة م اادوا ا جرائية ا الدراها اادبية بل ا جماال متنوعة م
حموت اكعراة الذي يرى اأطاب ميا أن ياون اردياو لانه ال ميا أن يتخلص م التما الذي حيدث بينه وبني خطاب
اآلخري  .وم مث اإن الرواية بوصف ف ف ف ف ف فففها خطابا ه ضنايو وكاضبها د نفالف ف ف ف ف ف ففه أما خزانة مالبسو أي أنه يواجه عاكا حمتدما
بالالما ااجنبية ااملة ب ثار اهتعماهلاو وأما أهاليب جاهزة ونربا قدمية ضشتغل بموة وقدة(.)18

اهتعاد ااغنية الشعبية لعبيتها إن صح التعب ،مبا وار التناي م وهائل أزاحت اللثا ع كث ،م اامور اليت ال ميا
أن ضفهم إال إةا قرأنا قرافة ضناصية وهو ما نالعى إ اهتثماره م أجل كش" وظيفتها ا ااعمات الروائية وكذا مجاليا ا.
ااما اضالعت الروايا للمرآن الارمي و ا،ديث النبوي الشري"و واامثات الشعبيةو و الشعر العريبو واللهجة العاميةو امد
اضالففعت كذلم ل غنية الشففع بية .و إن كان بدرجة ال ضرقى مالففاحة إ ما ارضمت إليه ألففاات الرتاث ااخرىو لا م خالت
اكعاجلة ضبني لنا أن حءفورها قد اهفرتاضيجيه الااضب منه وراف هذا التعالا الذي أقامه مع خمتل" ألفاات الرتاث الذي كالفر به
منطية اجلنس ااديب اكغلا اليت قاد ا أقال عربية قصف ف ففد جت اوز االف ف ففاات الغربيةو و ةلم م أجل ضذهف ف ففيس أاا إبداع جديد
أقرب إ التعب ،ع خصف ففوصف ففية اهلوية العربية « و اللف ففم أن مثل هذا التانيم ( الذي انتهجه عبد اكلم مرضا ،ا رواياضه)
يعمل على ضفج ،طاقة اكعينو و عل النص غ ،ه ف ف ف ففاك عند معب واحد»( .)19ويعزز م اه ف ف ف ففتمرارية الرواية ا الزم ا ا
ضعرب ع جتربة إنال ف ففانية بذلوان انية متعددةو ضعاس واقعا متعدداو و لعل هذا ما يزيد م حيويتها اياتب هلا األودو ا ا ختلد
الواقعو إ جانب هذا امد ضرضم بلغة الااضب إ الواقعية اللغوية اليت ضفتح الرواية على التواصل والتذث.،
ان هذه ا كادة ه اكعتمد الش ف ففعا الثري الذي ميتلم لغته اأاص ف ففة بذدائها و أه ف ففاليبها وطريمتها ا االضص ف ففات بني النا و
اليت ه ا جمموعها صف ففورة خبيئة خفية ا صف ففدور اااراد واجلماعا يلعب ايها اأيات الشف ففعا دوره الفعات لياالف ففبها قوة ا
التفذث ،على النفو وهيمنفة على اااافار حىت ضتما م ااعمفاح و ضفر ،وجودهفا ا كفل مافان وزمفانو وبني مجيع اااراد

م مثمفني وغ،هم.)20( .

بناف على ما ضمد وحماولة براز اابعاد اكمانة ل غنية الش ففعبية ا الروايا ارضذيت أن منثل هلا برواية ص ففو الاه" ا ا
ااكثر اهتيعابا هلذه اكادة.
ما مييز اللغة ا رواية ص ف ف ففو الاه" ممارنة ببمية أعماله الروائية اكخصف ف ف فص ف ف ففة هلذا البحث ا ا ضااد ضاون الميمة الفنية و

اجلمالية اليت غطت على بمية الميم اكميزة لفعل الاتابة عند هذا الروائ »()21ان ا هذه الرواية قد لغة انية جديدة لف ففال

اهففتحءففار الرتاث ايها دعامة أهففاهففية« الاتة للن،رو يث صففار وهففيلة وهداا ا اآلن نفالففهو اه وهففيلة مجالية هففاات ا
ضرصيع النص بوميءها الرباحو مؤهالة هلندهة معمارية قطبها اكركزي خصوبة اأيات الشعا»()22اهتطاع هبا أن يءي" ليئا
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جديدا ا الرواية اجلزائريةو أه ففهمت ا التجريب الذي ل ففرع ايه عربيا م أجل اأروا م التبعية الروائية للغربو واعل الاتابة
اجلديدة إ جانب ثلة م ااقال ا الرواية اجلزائرية.
كما مر أن اه ف ف ففتحء ف ف ففار النص ف ف ففوي ا أعماله الروائية جاف مش ف ف ففاال ا ن،ا جديدو يعرب ع موق" و رؤيةو اإن ااغنية
الشعبية كذلمو امد أااد بنية النص اللغويةو ونالتمرا منها الاث ،م اكعاين نذكر منها:
رمز للهوية :هذه الميمة نلمال ف ف ف ففها ا أعمات رواية حديثة و معاص ف ف ف ففرة مثل :جيب حمفو و حيث جده يوظفها و يعتين هبا
للتعب ،ع البيئة اكصف ف ف ف فرية خاص ف ف ف ففة ا الثالثيةو ل ف ف ف ففذن حنا مينة الذي أنطمها على لال ف ف ف ففان ارة أعماله يث جعلهم يغنون و
يرقص ف ففون رقص ف ففة الال ف ففي" الال ف ف ورية ااص ف ففليةو على أنغا اكواويل الفلالورية .واعتربها الروائيون الفلال ف ففطينيون أداة ضعاس ص ف ففورة
الشعب داخل ااراض ااتلةو ا ا إ جانب الموى الشعبية ااخرى عنوان حمليتهم اازليةو و كذلم الشذن مع بمية ااقطار

العربية»(.)23ونلمالف ففها كذلم ا الرواية اجلزائرية غد اة ارتة االهف ففتعمار رمزا للتعب ،ع هوية الشف ففعب اجلزائريو و خصف ففوصف ففية
حمليته .اوظفها حممد ديب و كاضب ياهففني أهزوجة يتغب هبا البالففطافو كما اهففتعملها مولود ارعون أهزوجة قبائليةو متخذا م
الالف ف حمند بذل ففعاره رمزا هلوية هذا الش ففعب .هذا ا الرواية اكاتوبة بالفرنال ففية و ا الرواية اكاتوبة بالعربية جد الره ففالة نفال ففها
جمالف ف ف ففدة ا أعمات كث،ة نذكر منها على هف ف ف ففبيل اكثات :ةاكرة اجلنون و االنتحار ،ميدة عيال ف ف ف ف و نوار اللوز لواهف ف ف ففيين ااعرا

( ،)24ثالثية أحال مالتغامن (ةكرى اجلالدو اوضى ا،وا و عابر هرير).

وا هذه الرواية (ص ففو الاه") ضتجلى هذه الره ففالة (رمز للهوية) م خالت االه ففتلها الاث ،ل ل ففاات الرتاثية ا هذه
الروايةو اال نعتمد أن هذه اكادة اأا اليت يره ف ف ف ففلها الش ف ف ف ففعب ضعب،ا ع آالمه و أمالهو يعيدها الروائ م أجل التذه ف ف ف ففيس لف
روائ احالف ف ف ففب وإمنا هو يمصف ف ف ففد دوااع قومية «وال لف ف ف ففم أن اادباف هم أكثر ال نا اهف ف ف ففتجابة هلذا الدااعو ا م أكثر النا
إحالاها بهو ام أ م ضم ،اامة و وجدا او وهم مطالبون أكثر م غ،همو بتوثيا صلتهم باجلذور المومية امتهم ميثله ا
ضراثها بشىت مصادرهاو حىت يالتطيعوا أن يلمالوا روح هذه اامة اكمتد واكالتمر م اكاض إ ا،اضر وهم بدون أن يلمالوا

هذا الروح و حيالف ف ف ف ففوه ال يالف ف ف ف ففتطيعون أن يعربوا ع وجدا ا اكعاصف ف ف ف ففر»( .)25اهذه اكادة (ااغنية الشف ف ف ف ففعبية) اليت ضارر ا

صفففحا الرواية اه قبل أن ضاون لغاية انيةو ه ضذصففيل وختليد لميم لففعب و عاداضه و ضماليده عرب ضار هو و ضصففوير اماله
و طموحه ومشف ف ففاعر إزاف ا،ياة وه ف ف فواف أكانت هذه اكشف ف ففاعر وااحاهف ف ففيس مشف ف ففاعره ازاف ا،ياةو وه ف ف فواف اكانت هده اكشف ف ففاعر
وااحاهيس مشاعر اردية أ مشاعر مجاعيةو اه مشاعر اجملتمع وأحالمه و طموحه(.)26

وهبذا الصف ف ف ف ففنيع ياون الروائ بتعب ،مجات الغيطاين «مؤرخ م نوع اريد انه يصف ف ف ف ففون جوهر مالف ف ف ف ففااة زمنية م العد و م
التالل ا هذا الفرا الاوين الرهيب اكالمى بالزم و و جوهر اكالااة الزمنية أقصد به جوهر الواقع الذي ال يرصده إال الفنان
ويعيد خلمه م خالت رواية أو قص ف ف ف ف ف ففة أو ل ف ف ف ف ف ففعر أو لوحة .لوال اللوحا اليت نمش ف ف ف ف ف ففت على جدران اكعابد الفرعونيةو و لوال
المصص اليت وصلت نا على أوراح الربدي كا أما لنا أن نالتعيد هذه اكالااة الزمنية اكالماة بالعصر الفرعوين»(.)27
تخليد المظالم والمآســي التي عاشــها الشــع و التذكير بها :ضعترب هذه الرهففالة م أهم الرهففائل اليت نفذها عبد اكلم
مرضا ،ا هذه الرواية بواهففطة ااغنية الشففعبيةو حيث جعل منها ةاكرة ضتجمع ايها أهم ا،وادث التار ية اليت عالففها هففاان
الربوة العالية (رمز اجلزائر) .امد عرب وخلد ا الوقت نفالف ف ف ففه ااوضف ف ف ففاع اكذهف ف ف ففاوية اهل الربوة العالية و هم حتت هف ف ف ففيطرة
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االهففتعمار أثال ا بيياو وعمالئه (الشففي ااقرعو المائدو رابح اجل وابنهو صففاحل الذئب )..الذي عملوا وعمدوا إ مصففادرة
أراض ففيهم عنوة أو خداعاو واه ففتعبادهم للال ففاان ا أمالكهم و وطنهمو و م جهة ثانية اجملاعة اليت كان يلجذ إليها اكال ففتعمر
قصف ف ففد ضدم ،قو م و قتل أماهلمو ناهيم ع اااعات الشف ف ففنيعة اليت كان يمو هبا قصف ف ففد ضلويث لف ف ففرف اامة .اهذه اك ه ف ف ف و
ااح زان اليت عالف ف ف ففها هف ف ف ففاان الربوة العالية و إن مل يذ الااضب مبماطع غنائية كشف ف ف ففاهد عليها إال أنه قد إلف ف ف ففارا على أن
ااغنية الشعبية ا اجلزائر لاهد على هذا« .زليخا ل ضبحث معا ع البموحو ل ضغين لا بصو ا الرطيب»(.)28

االغناف الشعا الذي كانت ضؤديه زليخةو ما هو إال صو م أصوا هذه اامةو لا اب اجل قتل هذا الصو و ةلم
باالعتداف على ل ف ف ففراها أا داعها إ االنتحار .إال أن زينب ضواص ف ف ففل اكهمة بعد انتحار زوليخةو و(ضودي لو ضغننيو كي" ضغين

اكذبوحة) واض ف ففعة للغناف حدا ا نفال ف ففها لايون معربا ع هذه الوض ف ففعية اكزرية اليت يتمامسها اجلميع( .)29وهبذا كانت ااغنية
الشعبية بطبيعتها التالجيلية أداة م اادوا اليت حف،ت ما جرى ا ارتا زمنية مر هبا اامة.
تس ــجيل البدايات األولى للوعي الثوري :إةا كان االهف ففتعمار الفرنال ف ف اهف ففتطاع اهليمنة على اكدن اجلزائرية الاربى اقتصف ففاديا
وهففياهففيا و ثمااياو اإنه قد « اشففل اشففال ةريعا لففعبيا»()30و ا المرى واكدالففر انه عجز ا إهففاا صففو أهلها اكتمثل
ا ااغنية الش ففعبية اليت عرب ايها أهلها ع ب غء ففهم و راء ففهم الش ففديد للمال ففتعمر منذ أن وطذ أقدامه أر ،اجلزائر .و هذا
باعرتاف ااوروبيني أنفالف ف ف ف ففهم يموت اجلنرات أوجني دوما « مل حتتل مدينة و مل ضمم معركة و مل ر حدث مهمو إال و أنشف ف ف ف ففده

الش ففعراف الش ففعبيني»( .)31و يموت عبد اكلم ع أل ففعارهم «اإةا أل ففعارهم كاآللة اكص ففورة اليت ال ضنااا و ال متاري»(.)32
اما عالته اجلزائر منذ الغزو الفرنال بل و حىت ا عصورها اكختلفة كانت جتد صدى رائعا وضصويرا خاصا ا الشعر الشعاو
الدي كان حىت هف ف ففنة  1871يعر ،موضف ف ففوعا ضتحدث ع التزاما ا،روب االية أو ع لف ف ففجاعة هذا البطل أو ةاك أو
صفا هذا الوايل الصاحل أو ةاكو و لا بعد هنة  1971اهتحدثت موضوعا أخرى ضعر ،لنا صورا أخرى وضالتم م

مص ف ففادر إهلا أخرى حتا والدة الش ف ففعور الوطين والموم وا حال ف ففا العميا مبذه ف ففاة البالد()33و وعليه ااكتذمل ا اكمطوعة
التالية اليت كانت ضغب على وقع أقدا زينب اليت كانت حتدث صدىو وهذا الصدى كذنه موهيمى(:)34
يا كه" زندت
أنت أملنا

يا كه" الطاهر
لعب اجلزائر

ا رجالم
بيياو ظلمنا
و الدهر قهرنا
نات جزافه

زينب و الطاهر
و اجل اكاكر
قائد جائر
و الذئب الغادر

زينب الثورة

ةا اأناجر

هذا موعدنا

ثورة الطاهر()35

د معجمها اللغوي يتاون م كلما (كه" زندتو ل ف ففعب اجلزائرو ببيياوو اجل اكاكرو الثورة) حتا وضلخص و ضال ف ففجل
أمرا قد ال يتما المارا العادي م ضبينه والوقوف عليه أال وهو موق" الش ف ف ف ففعب اجلزائري م االه ف ف ف ففتعمار الفرنالف ف ف ف ف منذ أن
وطذ أقدامهم أر ،اجلزائرو حيث مل د اجلزائريون ا ظل ضلم ال،روف الماهف ففية اليت ارضف ففها االهف ففتعمار الفرنال ف ف أثال ا
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

178

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
اكمطوعة ب ف ف ف ف ف ف ف ف (بيياوو اجل و المائدو صفاحل الذئب) هفوى االلتفاف حوت الوطنيني اكخلصفني الذي يدعون إ الثورة أثلني ا
اكمطوعة ب ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف (الطاهر العفريت وزوجته زينب) .ااان الاه" ملجذهم و مذواهم للتخطيط للثورة و ا طاحة ببيياو (رمز
االهتعمار) متاما كما أوى الفتية ا المصة المرآنية إ الاه" ثائري .
و هبذا كانت هذه اكمطوعة أو ااهزوجة رغم بالففاطتهاو و التال" و الصففنعة ا نالففج عبارا ا قد محلت رموزا ةا
قيمة ضار ية ال ميا جتاهلها أثناف كتابة التاري و اه حتمل و ضالففجل موقفا هففياهففيا و اجتماعيا صففرحياو أما انيا امد ه فاات
« ا أداف بعض اكعاين الرمزية اليت ضتحملها الشخصيا الراادة هلذه الفارةو اكوحية على وجه أخص بالثورة التحريرية .كما أ ا
جاف مالايرة لروح ا،دث الروائ »(.)36

وصــف جوان الحياة المختلفة التي يعيشــها الناس في الريف :انطالقا م التالففليم بذن ااغنية الشففعبية قد انبثمت «مرحم اجملتمع وم رحم اكتناقءا بني اكواط واكالتعمرو بني ال،لم والفمرو بني ا،ياة و التشريدو قد جعلها أغنية متميزة ضعرب

ع انفعاال وطموحا وأحاهيس و أوضاع مزرية»(.)37
امثال هذه ااغنية:
يا عم يا زندت

ايم التني و الصندت

أنت خ،نا و عزنا

أنت خربنا و عيشنا

هذا العيد عيدك
هذا الالعد هعدك

ااارح معنا
ااضحم لنا

ا أوالدك
طات ليلنا

و عزك عزنا
و أنت نورنا

يا عم زندت

ايم التني و الصندت(.)38

ضعرب ع جانب م جوانب ا،ياة ا البيئة الشف ف ف ففعبية الريفيةو وهو انه رغم اجلوع الدي ابتلى به ببيياو وجاكلني هف ف ف ففاان الربوة
العالية (رمز اجلزائر) إال أن هذا مل ينال ف ف ف ف ففهم عادا م وضماليدهم اليت ص ف ف ف ف ففنعوها انفال ف ف ف ف ففهم عالمة متيزهم كبمية النا اوح هذه
اار،و امد كانت هلم أعيادهم اليت حيتفلون هب ا م أجل التنفيس ع أنفال ف ف ف ففهم م جهة وم أجل التذكر والتذك ،م جهة
ثانيةو اوعدة زندت وإن كانت عيدا ل طفات مجيعاو عيد الشف ف ف ف ف ف ففبع واأ،و اإ ا جتديد للعهد الذي ضعلموه ا جبل زندت وهو

راض «أوامر اآلخري الذي اقتحموا عليهم م وراف البحر»(.)39

كما هف ف ف ف ففجلت ااغنية الشف ف ف ف ففعبية أغاين ألعاب ااطفات وه « اليت يمو ااطفات بتذليفهاو وضتميز ببالف ف ف ف ففاطة االفا ا ضركيبها
ولغتها ومعناها المريب إ اهم ااطفات ان قابليتهم اللغوية اادودة و ن،ر م إ ما حييط حوهلم ختتل" ع ن،رة الابارو و

ه حتا قصة أو حدث أو خرااة بشال عفويو وضتالف مع ا،ركا اليت يمو هبا ااطفات»()40و وعلى الرغم م بالاطة
هذه ااغاين اإ ا وهيلة م وهائل ا،فظ للاث ،م ااهاط ،اليت ضوارثها النا ع بعءهم البعض اهذه ااهزوجة:
يا النو صا صا

خليت أوليدنم ا الغابة
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يتءاربوا بالنشابة

و يعيطوا يا باباو بابا

يا النو صا صا

و ما ضصيبش عل

حىت

خو محو

و يغطيين بالزربية()41

ضال ف ف ففجل وه ف ف ففيلة م الوه ف ف ففائل اليت كان يلجذ إليها ااطفات ا الربوة العالية ا الال ف ف ففاحة أو اناف البيو وقت هطوت
اكطرو وه وهيلة ضعاس ا برافة هؤالف ااطفات.
كما هففجلت ااغنية الشففعبية أغاين العمل اليت كان يلجذ إليها العمات وقت ا،صففاد أو الزرع أو الطح على الرحى
أو ا البناف قصد ختفي" عناف العمل و إبعاد الا بة و اكللو كهذا اللح الذي ضغب به هاان الربوة العالية أثناف حصادهم:
لعرها طويلطويل

قمح بين وكيل()42

وهذا الصف ف ف ف ف ف ففنيع م عمات الربوة العالية (رمز للجزائر) ليس بدعا وإمنا ضمليد مورث جيل ع جيل «امد عثر بعض
الباحثني اكنمبني على أحد نموش أل ففور باينبات م المرن الال ففابع قبل اكيالد ويذكر هذا النمش اه ففرى م العرب كانوا دائم
الغناف وهم يعملون اه ف ف ف فريهمو وكان غناؤهم م اجلمات يث أعجب اال ف ف ف ففوريون به و كانوا يطلبون إ ااه ف ف ف ففرى مواص ف ف ف ففلته

وإعادضه(.)43

وأا ال لم ايه أن ااديب وهو يرصع نصه هبذه النصويو ياون قد أضاف أداة جديدة ضالهم ا بناف معمارية النص وضعما
مءف ف ف ف ف ف ففامني الروايةو وهذا ما حيما جلمهوره لذة ومتعةو أا حيما التجاوب بني ااديب واجلمهور وهو رأ العملية ا بداعية ا
ااها .
هوامش البحث:
 -1حايم راض  :اللغة و حدودهاو جملة ااقال العدد 05و مايو 1984و وزارة الثمااة و ا عال بغداد .ي30.
-2رجاف عيد  :مجليا ااداف الفينو 1ودارقطرى ب اجافة للنشر والتوزيعوالدوحةوقطرو1994وي 198ويمرا م هذا ضعدد مالتويا
-3نفاله ي198

 -4نفاله بتصرف ي199/198
 -5ميخائيل باختنيو اأطاب الروائ و ضرمجة حممد برادةو 1ودار الفار للدراها والنشر والتوزيعو الماهرةو1987وي64.
 -6ين،ر مب بدريو المرافة بوصفها ضلفظو جملة معاملو العدد  7الالداه الثاين  2016اجمللس ااعلى للغة العربيةو اجلزائرو ي80
 -7عبد اهلل حممد الغذام و النمد الثماا (قرافة ا اانالف ف ففاح الثمااية العربية)و 2و اكركز الثماا العريبو بالدار البيءف ف ففاف وب،و و 2001و ي :
84/83
 -8ميجان الرويل هعد البازغ  :دليل الناقد االديبو ي.305
 -9صالح قنالوة  :متاري النمد الثمااو 1واهليئة اكصرية العامة للاتابو ماتبة ااهرةو الماهرةو 2007و ي11
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 -10لاري عزيز ماض :م إلااليا النمد ااديب اجلديدوي185
 -11ابراهيم حممود خليل  :النمد االديب ا،ديثو 1و دار اكيالرة للنشر والتوزيعو عمانو ااردنو 2003و ي139
اأطوا اكنهجية للمماربة الثمااية(http://www.diwanalarab.com/spip.php?article31174: )12
 -12عبد المادر نطورو ااغنية الشف ف ف ففعبية ا اجلزائرو ث ممد لنيل لف ف ف ففهادة دكتوراه علو ا اادب العريب ا،ديثو جامعة منتوري قالف ف ف ففنطينةو
اجلزائر 2009/2008و ي19
 -13نفالهو ي20
 -14عز الدي امساعيلو الشعر العريب اكعاصرو قءاياهو وظواهره الفنية واكعنويةو 3و دار العودةو ب،و و 1981و ي230
 -15الطاهر رواينيةو هف ف ف ف ف ففيميائيا التواص ف ف ف ف ف ففل الفينو عامل الفارو جملس الوطين للثمااة والفنون واادبو الاويتو ع3و اجمللد35و 2007و
ي251
 -16نفالهو ي252
 -17بلحيا الطاهرو أثر الرتاث الشعا ا بناف الرواية اجلزائرية اكعاصرة ث لنيل لهادة اكاجالت،و جامعة وهرانو1992/1991وي189
 -18ادريس اأءف فراويو اأطاب الروائ اكغريبو حتليل الاال الروائ و ره ففالة لنيل دبلو الدراه ففا العلياو جامعة حممد اأامس الربا و اكغربو
2000/1999وي 108
 -19مراد عبد الرمح مربوكو العناصر الرتاثية ا الرواية العربيةو 1و دار اكعارفو الماهرةو مصرو 1991و ي.147
 -20التيجاين الزوايو ااغنية الفلالورية ا مال،دةو مءامينها و انيا او ث لنيل اكاجالت،و معهد اادبو جامعة وهرانو ي.13
 -21حممد حتريش و ا الرواية و المصة و اكالرحو ي.25
 -22بلحيا الطاهرو أثر ال رتاث الشففعا ا بناف الرواية اجلزائرية اكعاصففرةو ث لنيل لففهادة اكاجالففت،و معهد اللغة واادب جامعة وهرانو 1991و
1992و ي.25
 -23بلحيا الطاهرو أثر الرتاث الشعا ا بناف الرواية اجلزائرية اكعاصرةو ي.192
 -23بن،ر نفالهو ي.192
 -24عبد الرمح باليالو :اهتلها الينب وعو اكذثورا الشعبية و أثرها ا البناف الفين للرواية الفلالطينيةو مؤهالة هنابلو احتاد الاتاب الفلالطينيني
هنة 1983و ي.09نمالع عبد الرمحان مربوكو العناصر الرتاثية ا الرواية العربيةوي30و29
 -25ين،ر :حممد عيالنو الرتاث الشعا اجلزائريو صدر ع وزارة الثمااة مبناهبة اجلزائر عاصمة الثمااة العربية 2007و ي.166
 -26جمموعة م الاتاب العربو الرواية العربية واقع و أااقط1و دار اب رلد للطباعة و النشرو 1981و ي.327
 -27عبد اكلم مرضا،و صو الاه"و ي42
 -28بلحيا الطاهرو أثر الرتاث الشعا ا بناف الرواية اجلزائرية اكعاصرةو ي.233
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 -29عبد اكلم مرضا،و انون النثر ااديب ا اجلزائرو د و ديوان اكطبوعا اجلامعيةو اجلزائرو 1983و ي.30
 -30نور هليمانو اادب اجلزائري ا رحاب الراض و التحررو 1و دار العلم للمالينيو ب،و و .1981
 -31عبد اكلم مرضا،و الثمااةو عدد  23أكتوبر 1974و دور اادب و الشعر ا التعب ،ع ا،ياة العامة ا اجلزائرو ي.97
 -32مجات الدي خباريو الشعر الشعا ا اجلزائر و عالقته باكولحا و االرجتاتو الثمااةو عدد 37و 1977و ي.83
 -33عبد اكلم مرضا،و رواية صو الاه"و ي.148
 -34اكرجع الالاباو ي148.
 -35ين،ر :بلحيا الطاهرو أثر الرتاث الشعا ا بناف الرواية اجلزائرية اكعاصرةو ي.242/241
 -36عبد المادر نطورو ااغنية الش ف ف ففعبية ا اجلزائرو منطمة الش ف ف ففرح اجلزائري منوةجاو ث لنيل ل ف ف ففهادة دكتوراه علو ا اادب العريب ا،ديثو
جامعة منتوري قالنطينةو اجلزائرو 2009/2008و ي .108
 -37عبد اكلم مرضا،و صو الاه"و ي88.
 -38نفالهو ي.87
 -39عبد المادر نطورو ااغنية الشعبية ا اجلزائرو منطمة الشرح اجلزائري منوةجاو ي.74
 -40عبد اكلم مرضا،و صو الاه"و ي148.
 -41نفالهو ي .168
 -42حالني ناصرو الشعر الشعا العريبو اكاتبة الثماايةو الماهرةو 1و 1962و ي.32
مصادر ومراجع البحث : ابراهيم حممود خليل  :النمد االديب ا،ديثو دار اكيالرة للنشر والتوزيعو عمانو االردنو 3و 2003 ادريس اأءف ف ف ف فراويو اأطاب الروائ اكغريبو حتليل الاال الروائ و ره ف ف ف ففالة لنيل دبلو الدراه ف ف ف ففا العلياو جامعة حممد اأامس الربا و اكغربو2000/1999
 الطاهر رواينيةو هيميائيا التواصل الفينو عامل الفارو جملس الوطين للثمااة والفنون واادبو الاويتو ع3و اجمللد35و 2007 بلحيا الطاهرو أثر الرتاث الشعا ا بناف الرواية اجلزائرية اكعاصرة ث لنيل لهادة اكاجالت،و جامعة وهرانو1992/1991 بلحيا ال طاهرو أثر الرتاث الش ف ففعا ا بناف الرواية اجلزائرية اكعاص ف ففرةو ث لنيل ل ف ففهادة اكاجال ف ففت،و معهد اللغة واادب جامعة وهرانو 1991و1992و
 مجات الدي خباريو الشعر الشعا ا اجلزائر و عالقته باكولحا و االرجتاتو الثمااةو عدد 37و 1977و. -حالني ناصرو الشعر الشعا العريبو اكاتبة الثماايةو الماهرةو 1و 1962و
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 لاري عزيز ماض  :م إلااليا النمد ااديب اجلديد صالح قنالوة  :متاري النمد الثمااو اهليئة اكصرية العامة للاتابو ماتبة ااهرةو الماهرةو 2007و1 عبد الرمح باليالو :اهتلها الينبوعو اكذثورا الشعبية و أثرها ا البناف الفين للرواية الفلالطينيةو مؤهالة هنابلو احتاد الاتاب الفلالطينيني هنة1983
  -1عبد المادر نطورو ااغنية الش ف ف ف ففعبية ا اجلزائرو ث ممد لنيل ل ف ف ف ففهادة دكتوراه علو ا اادب العريب ا،ديثو جامعة منتوري قال ف ف ف ففنطينةواجلزائر 2009/2008
 عبد المادر نطورو ااغنية ا لشف ففعبية ا اجلزائرو منطمة الشف ففرح اجلزائري منوةجاو ث لنيل لف ففهادة دكتوراه علو ا اادب العريب ا،ديثو جامعةمنتوري قالنطينةو اجلزائرو 2009/2008و.
 عبد اهلل حممد الغذام و النمد الثماا (قرافة ا اانالاح الثمااية العربية)و اكركز الثماا العريبو بالدار البيءاف وب،و و 2/و .2001 عبد اكلم مرضا،و صو الاه"و دار البصائر للنشر والتوزيعو د و د عبد اكلم مرضا،و انون النثر ااديب ا اجلزائرو ديوان اكطبوعا اجلامعيةو اجلزائرو 1983 عز الدي امساعيلو الشعر العريب اكعاصرو قءاياهو وظواهره الفنية واكعنويةو دار العودة ب،و و 1981/3 مراد عبد الرمح مربوكو العناصر الرتاثية ا الرواية العربيةو دار اكعارفو الماهرةو مصرو 1و 1991و ي.147 ميخائيل باختنيو اأطاب الروائ و ضرمجة حممد برادةو دار الفار للدراها والنشر والتوزيعو 1987و1والماهرةالتيجاين الزوايو ااغنية الفلالورية ا مال،دةو مءامينها و انيا او ث لنيل اكاجالت،و معهد اادبو جامعة وهرانو
رجاف عيد  :مجليا ااداف الفينو دار قطرى ب اجافة للنشر والتوزيعو الدوحةو قطر 1994و1حممد عيالنو الرتاث الشعا اجلزائريو صدر ع وزارة الثمااة مبناهبة اجلزائر عاصمة الثمااة العربية 2007و.
نور هليمانو اادب اجلزائري ا رحاب الراض و التحررو دار العلم للمالينيو ب،و و 1و 1981
 -عبد اكلم مرضا،و الثمااةو عدد  23أكتوبر 1974و دور اادب و الشعر ا التعب ،ع ا،ياة العامة ا اجلزائرو مب بدريو المرافة بوصفها ضلفظو جملة معاملو العدد  7الالداه الثاين  2016اجمللس ااعلى للغة العربيةو اجلزائر -راض  :اللغة و حدودهاو جملة ااقال العدد 05و مايو 1984و وزارة الثمااة و ا عال بغداد.
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آليات التجسيد السينمائي للنص الروائي
أ-العريب بوعمران بوعال (جامعة مخيس مليانة –اجلزائر)
أ-عيوش نعيمة (جامعة مخيس مليانة-اجلزائر)
ملخص:
حتاوت الدراهففة أن ضرصففد التداخل ا،اصففل بني الرواية والالففينماو والذي كان نتيجة لتوظي" الالففرد الروائ لبعض اانالففاح
واكؤثرا البصفرية كعملية اكونتااو الالففرد الالففينمائ و هففيناريو المصو وضمنية عدهففة الزو و وظهور ألففاات روائية جديدة كرواية
ااصفوا اليت ضربز ا،وار بني الشففخصففيا و كما وان الالففينما اعتمد ا اآلونة ااخ،ة ا هففيناريوها ا على ااعمات الروائية
لتاون منجزا جتاليديا هلاو لذا أصبح لدينا اليو العديد م اااال الدرامية اكمتبالة م الروايا نالت لهرة عاكية.
إن هذا التفاعل بني النص اكاتوب والنص البص ففري اكتحرك ضولد عنه العديد م المء ففايا ه فواف كان ا اللغة أو ا اآلليا و
لذا كان ال بد م الن،رة الفاحصة إ هذا الرتاهل بني الفنني ومعاجلة العديد م المءايا.
Abstract:
The study tries to monitor the overlap between the novel and film, which was
a result of the recruitment of some of the stacks novelist narrative and visual
effects as a MONTAGE, the film narrative, the scenario of the shear, and the
lens Al-zoom, and the emergence of new forms of narrative Quebec votes that
highlight the dialog between the characters, and the cinema recently adopted in
the scripts were applied to the work of fiction to be completed, so today we
have many dramatic films adapted from novels gained international fame. The
interaction between the written text and the text audiovisual animation
generated many issues, whether in language or in the mechanisms, so they had
to be meticulous look to this correspondence between the ordering information
and address many of the issues.
مقدمة:
ضنفرد الرواية ع بمية ااجنا اادبية ااخرى باالنفتاحية على الفنون ا بداعية ااخرىو باامس كنا جوت بذااارنا حوت
التداخل بني ااجنا اادبيةو إال أننا اليو أص ف ف ففبحنا نتالم حوت ضداخل الفنون وهذا ما هو إال دليل على منو الوع ا،الف ف ف ف
لدى الفنان اكبدع بال ما هو ما ميت بصلة إ الف .
ضعد الرواية م أهم انون العصفرو وم ألفهر ااجنا اادبية وأكثرها رواجا لدى المرافو كا هلا م ممدرة على احتواف ضفاصفيل
حياضنا اكعاصف ف ف ف ف ففرة يثيا ا ورضابتها و مفاجذ او با ضف ف ف ف ف ففااة إ اعتمادها مجلة م التمنيا اليت حتفز ردة اعل المارا و جتذب
انتباههو اتعزف ضارة على وضر اكونولواو مث ضدخل ا صف ف ف فراع بني العديد م الش ف ف ففخص ف ف ففيا و كل هذا يتحما واا ه ف ف ففرد متواضر
جملموعة م ااحداث حمددة ماانيا وزمانيا ضعود للماض ف و يال ففتش ففرف اكال ففتمبل كل هذا يص ففا واا لغة ل ففعرية وانية وأخرى
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ضمريريةو هذا ما عل المارا ينال ف ف ففجم مع هذا الف و د ايه متعة ومنفعة يرص ف ف ففد م خالهلا قء ف ف ففايا جمتمعهو عاداضه و ضماليده
اومه وأاراحه يالف ف ففرح يياله حماوال جتالف ف ففيد ما ضمرأ عيناهو إال انه ومع التطور التانولوج ا،اصف ف ففل حاوت أن الف ف ففد هذا الف
جعل ضلم الشف ف ففخصف ف ففيا ال ورقية كائنا ضتالمو و العمل على متثيل أمانتهاو وجماراة أزمنتهاو وضصف ف ففوير أحداثها اكتواضرةو لذا
وجد اكش ف ففاهد ا الص ف ففورة ا،ية مالةا وضذث،ا أقوى م الالمة اكاتوبة واكنطوقةو وجد متثيال ص ف ففادقا للش ف ففخص ف ففيا واامانةو
كما أدرجت اكؤثرا م إضف ف ف ف ففافة و ألوان وأص ف ف ف ف فوا و لذ ا رأينا العديد م ااعمات الروائية الفذة أصف ف ف ف ففبحت أاالما مشف ف ف ف ففهورة
وحممت جاحا على نطاح واهف ف ففعو م هنا كانت الرواية وجبة دمسة ل عمات الدراميةو لذا ضدي الالف ف ففينما وما حيصف ف ففل ايها م
حراك وانتعاش كب ،بالاث ،للروايةو باكمابل جد أن الال ف ففينما قدمت للروائيني الش ف ففهرةو واأروا م دائرة الاتابة للنخبة الثمااية
إ نطاح أوه ف ف ف ف ف ففع وهو اجلمهور بال ائاضهو ولنا أن نعط بعض اامثلة م اادب العريب والعاك وه ع ،دليل على النجاح
الذي حممته الال ففينماو ويعزى الفء ففل لذلم للال ففيناريوها اكمتبال ففة م روايا قيمةو اف اادب العريب جد روايا " زقاح
اكدحو اللص والاالب" لنجيب حمفو "عائد إ حيفا" لغالف ف ففان كنفاين " ةاكرة اجلالف ف ففد" احال مالف ف ففتغامن أما ا اادب
العاك جد " هاري بوضر" جلوان كاثلني رولنيو "زوربا" لنياو كازا نزاكيسو "مدا بوااري" لغوهتاف الوب.،
لذا ميا الموت إن الرواية اهتلهمت م ا لف الالابع مجلة م اكعطيا البصرية والتمانا الفنيةو قربتها إليه كث،او ابد
لغتها هففينمائية ضنفتح ببعد ثالث رؤيويو يالففنح بإعطاف الدوات مدلوال او وهذا االهففتلها أمر طبيع وارضه ا،داثة ا االنفتاح
ااجناه ف والتطورا التمنيةو بيد أن علينا أن نعرتف مالففبما أن ضلم االنفتاحا ما كان هلا أن ضاون لوال براعة اللغة اادبيةو
اليت ضتعدى الرؤيوي وضنتصر للجنس ااديب وضاالب ااجنا دالال وقيم ال مثيل هلا1
العالقة بين الفيلم والرواية:
إن العالقة بني الرواية والالففينما ه أخذ وعطافو باعتبار أن الف الروائ أصففبح مادة وموضففوع ل عمات الالففينمائيةو إة
أص ف ف ففبحت اااال ضال ف ف ففتوح ه ف ف ففيناريوها ا م ااعمات الروائيةو وباكمابل أص ف ف ففبح الروائ ياتب ال لتمرأ روايته وإمنا لتتجال ف ف ففد
أحداثها ويراها اكشاهدو لذا جد العديد م الروائيني طغى على كتابا م ااهلوب الالينمائ و خاصة وأننا اليو أصبحنا نعيش
ا عامل يم عليه هلطة الصورةو اهتحوة ايه على مدركا ا نالان وبالتايل ضراجعت المرافة لصاحل اكشاهدةو وما اختزت
اهلوة بني الفنني هو اأصائص التمييزية اكشرتكة م بينها الطابع الالردي و مراعاة اهتما اجلمهور أو المرافو م خالت ا،باة
والصف ف ف ف ف فراعو ااجلمهور عادة ما يتفاعل مع ما يعر ،ويش ف ف ف ف ففارك ا ضمييمه ونمده وهذا ما جده كامنا ا الرواية أيء ف ف ف ف ففاو امط أن
المارا د ا،رية الااملة للتوهع واالمتداد ا عامل الروايةو اإن العر ،الالينمائ ال يرتك هذه اكالاحة بالنالبة للمشاهد طاكا
انه يفر ،علينا منطا جمال ففدا معروض ففا م طرف اكخراو الذي تار اهليئة اكناه ففبة لتص ففوره ورؤيته الفنية ايحوت الرواية إ ايلم
هينمائ .
إال أن كال الفنني ينفرد ب ليا خاص ففةو االال ففينما حىت و إن ضواار على مموما اأطاب الال ففردي إال أن خص ففوص ففية
اجملات ضفر ،ضعامال مغايراو يالف ف ففتلز ادخات جمموعة م التمنيا واكؤثرا االالف ف ففينما ال ضذخذ النص الروائ كما هو وإمنا حتوله
إ هففيناريو يتناهففب مع التمثيل الدرام و الذي يعمل على ادخات مشففاهد متنوعة قصففد إرضففاف ةوح اكتلم عاس الرواية اال
ضرورة دخات هذه اكشاهدو االالينمائ يفار ويرى بعني الاام،ا أما الروائ اانه يفار ويرى عرب اللغة مشاهدا غ ،حمدودةو
لذا نلمس عند الروائ حرية ا التعب ،ضتملص باكمابل أثناف جتاليدها دراميا.
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االقتباس السينمائي من الرواية:
االقتبا الال ففينمائ هو اعل إبداع يمو على ضذلي" وخلا عمل اين أص ففيل ا ص ففيغة ه ففيناريو كوه ففيط ومنوةا لش ففال
ضعب،ي ه ف ففردي خمتل"و إ ة هو اعل حتويل اكش ف ففاهد الروائية اكعرب عنها بالما إ مش ف ففاهد ايلمية يعرب عنها بالص ف ففورو و مع
أغلبية الداره ففني على أن االقتبا و ا عداد لف ف ف واحد إال أن هناك م يفرح بينهما إة أن االقتبا مرحلة ه ففابمة لسعدادو
الن االقتبا هو نش ف ف ف ففا ااري يتدرب على عملية ا بداع أو هو مرحلة ابتدائية هلاو أما ا عداد ا،ضبط بالعملية ا بداعية ا
حد ةا ا.
إال أن هناك وجهني لالقتبا اقتبا حرا وهو اقتبا أصف ففل ومطابا للعمل الروائ و دون إحداث ضغي،ا أثناف نمله
للشف ففالف ففةو إة واا هذا يمتصف ففر دور اكخرا على حتويل نص الرواية إ مشف ففاهد للفيلم دون ادخات أي إضف ففااا و أما االقتبا
ا،ر هو الذي يعمل على ضغي ،النص ليتناه ف ف ف ف ف ف ففب مع الفيلم ويفرت ،هذا النوع معراة وكفافة ا التعامل مع ااجزاف الداخلية
للنص .وم خالت هذي النوعني م االقتبا حدث جدت كب ،أيهما اانال ففب للعمل الدرام وااكثر مراعاة أص ففوصف فياضه؟
وهل هناك قيود ضفر ،االلتزا مباونا النص الروائ وعد ا خالت به؟
اعتمد هذه التصففنيفا الففاات االقتبا الالففينمائ ا النصففوي الروائية على ن،م معياريةو ضبدأ ا العادة بالن،ر إ
االقتبا على أنه عملية لف ف ففبيهة بالرتمجةو ضتحوت ايها الالما إ صف ف ففور ضالف ف ففعى للتماثل مع النص ااصف ف ففل والنمل اكخلص
اتواهو وضنته عند مفهو االقتبا ا،ر اكبدع الذي يالتلهم م النص ااصل رؤى خاصة يصوغها الالينمائ م جديد ا
المه2.
وميا أن جمل مراحل حتويل الرواية إ عمل هينمائ ايما يل :
 خالصــة الســيناريو :ونمص ففد هبا الفارة اكال ففتوحاة م العمل الال ففرديو حيث يتم ضلخيص أحداث الرواية لتمد إاكخرا واكنتج واكمثلني.

 المعالجة :يتم التوهع ا اارة اكلخص مبا يتوااا وطبيعة العمل الالينمائ . -السيناريو :وهو إعادة كتابة قصة الفلم كاملة.

 التقطيع :وهو عملية ضمنية يتم ايها حتويل المصة إ مماطع ضصويرية (اكشهدو اللمطة.3)...السيناريو السينمائي (اللغة أم المشهد):
الال ففيناريو هو خطة وص فففية حتليلية ماتوبة ا ضال ففلال ففل مع بني كل م الص ففورة والص ففو و وضمد هذه اأطة للمخرا الذي
يمو بتنفيذها أي حتويلها إ واقع مرئ مسع و اربغم م اعتماده على الالمة إال انه يهتم بالصورة قبل كل ل ف.4
وهناك ضالع عناصر أهاهية ضتدخل ا كتابة الاليناريو وه :
 الشــكل  :ونمص ففد به االهتما بالش ففال العا للال ففيناريو م خالت ضرقيم اكش ففاهد وضرقيم الص فففحا و وض ففوح اللغةوهالمتها.
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 التصور :ونمصد به ضصور ا،ركة. تطوير المشهد :ونمصد هبا االهتما كختل" العناصر اكرضبطة باكشهد مثل ا،ركة ا،وارو اكاان اكناهب... -تتابع األحداث :وه إن ضاون اكشاهد متوالية ومنالجمة ايما بينها.

 بناء الشخصيات  :ال بد م إعطاف الشفخصفيا الروائية اهتماما لفامال لال ما يتصفل هبا م ضصفراا وانفعاالوإميافا

 الصـياغة الدرامية :لل صففياغة الدرامية ميزا ضنفرد هبا وه إعطاف أولوية للصففورة واك،هر قصففد التذث ،وجذب االنتباهوان ياون قابال للتصديا.

التجسيد السينمائي للعناصر الروائية (:الشخصيات ،األزمنة واألمكنة)
أ /الشــخصــية  :عنصففر جد ها ا العمل الروائ والالففينمائ و إال أ ا داخل الرواية ضتجالففد بصففورة واضففحةو كون أن الروائ
تهد ا ه ف ففرب أغوار نفال ف ففيتها وطريمة ضفا،ها إال انه م جهة أخرى ال يعط اهتماما لص ف ففور ا اجلال ف ففمانيةو بمدر ما تم به
الالففينما إة ضعط اهتماما كب،ا كالحمها اجلالففدية ولففالها اأارج م اكالمح واللبا وا لففارا والن،را وغ،ها م اامور
اليت ميا إدراكها بص فرياو لذا جد أن هذه اامور ضعاس بطريمة ما نفالففية الشففخصففية م دون التعاط مع نفالففيتها أو حماولة
جتالف ففيد اكونولوا الداخل و با ضف ففااة إ أن جتالف ففيد اكالمح النفالف ففية كالصف ففدح و اأ ،والشف ففر والغءف ففب وا،زن يعود بالدرجة
ااو إ اكمثل الذي تهد ا إظهارها.5
ب /الزمان والمكان :يعترب الزمان واكاان قرينة حتيل النعاا الواقع ا كال الفنني الروائ و الالف ف ف ففينمائ و إال أن هناك بعض
االختالاا االزم الروائ منفتح وال متناه وعادة ما يرضبط بزم المرافة والمصو وحتديده م خالت بعض اكؤلف ف فرا اللغوية
الدالة عليه إال انه ا الالينما اانه أكثر حتديدا أما بالنالبة للماان الروائ و اهو خمتزت يفتمد للعديد م العناصر اكاونة له لذا
ال ميا للمارا ا كا بال حيثيا ااماك اليت وقعت ايها ااحداثو باكمابل جد العمل الال ف ف ف ففينمائ يعط أاية قص ف ف ف ففوى
للماان بذدح ضفاصففيلهو وال ميا أن يتجالففد اكاان الالففينمائ إال إةا ضالحم مع الزمان الشففخصففيا و ااحداثو مثال إةا
كان اكش ف ف ففهد حوت رجل بدوي م أهل الص ف ف ففحراف ال بد وان نراع ا اكاان بعض اأص ف ف ففوص ف ف ففيا مثل الرماتو و اأيا و و
الشمس الالاطعةو وا بلو النخيلو وألياف أخرى.
إال انه ما ميا قوله ع الزمان أن مثة ضمارب كب ،بني اآلليا الزمنية الروائية والالف ف ف ف ف ف ففينمائية مثل (التواضرو اكشف ف ف ف ف ف ففهدو
االهرتاحة.)....
صعوبات التجسيد السينمائي للنص الروائي:
هناك العديد م اكشاال اليت ضواجه الالينمائيني أثناف التعامل مع النصوي الروائيةو ونملها م الوهط الالردي اللغوي
إ الوهط الالمع البصري:
التجس ـ ـ ـ ـ ــيد :وه ممدرة الالف ف ف ف ف ف ففينما على حتريم وحماكاة اانالف ف ف ف ف ف ففاح الروائية كما ه ا الروايةو وا بماف على كل ما ةكر م
لخصيا وأماك وأحداث وكل ضفاصيل الرواية.
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الصراع :ضعتمد ااعمات الالينمائية بالدرجة ااو على هذا العنصر كونه يعمل على جذب انتباه اكشاهدو إة البد أن يتحما
م بدايته إ ايتهو إال أن بعض الروايا ضركز على وجود الصراع النفال للشخصيا أو الصراع الفلالف بني ااااار وهذا
ماال ضالتطيع أن حتممه الالينما بنفس ااهلوب.
إعادة البناء :كما نعلم أن الرواية ضمو على العديد م التمني ا م بينها حذف بعض ااحداث أو اهرتجاعها أو اللجوف إ
ضمنية االهتباحو أو االهتطالع اكالتمبل ل حداث وبالتايل ضصبح عملية هرد ا حداث غ ،متواليةو لذا يعمد الالينمائ إ
ضغي ،الشال واكعمار الدرام لذا كث،ا ما جد ا بدايا الفلم أحداثا ورد ا الرواية ا اصوت متذخرة أو العاس.
االختزال :عادة جد الرواية ال ضعط ضفاصف ففيل دقيمة حوت الشف ففخصف ففيا مثل وصف فف" الالف ففما واكالبس وا لف ففارا و كما ال
حتدد نطاح اامانة واازمنة لذا ال بد على الال ف ففينمائ م إعطاف اعتبار ادح التفاص ف ففيلو مثل ربط الزمان مع خص ف ففوص ف ففيا
اكاان وهيئة الشخصيا .
ما ميا قوله إن عملية االنتمات م الرواية إ الالينما ما ه إال خطوة إضااية لتشايل أهلوب هردي جديد مبيزا
خاص ف ففة يعتمد على الرواية كلبنة أولية لبناف ل ف ففاله اأاي بهو وبالتايل ليس هناك جمات للمال ف ففاواة بني الرواية والال ف ففينما اال له
خص ففائص ففه ومعاي،هو وإن كان ت الرواية انفتحت على الال ففينما حىت ص ففار مفعمة باانال ففاح الال ففينمائية جتهز نفال ففها للش ففهرة
وضش ف ففبع م مبدعيهاو وهذا ما ال نرض ف ففاه االلغة الال ف ففينمائية ليال ف ففت رواية بمدر ما ه ه ف ففيناريوو ال يعط أاية للغة ا بداعية
الفنية بمدر ما يهتم باكشهد التصويري.
قائمة الهوامش:
.1التمنيا الالينمائية ا الرواية ا،داثيةو (البعد اكرئ للنص)و ي .297
.2النص والصورة الالينما واادب ا ملتمى الطرحو هلمى مباركو ي 15
.3التهجني الالردي بني الرواية والالينماو آمنة عشابو ي .12
.4ااهس الفنية لاتابة الاليناريو وا خراا التلفزيوينو ألرف اهم خوجةو ي 165
 .5التمنيا الالينمائية ا الرواية ا،داثيةو هيا عبد الزيد عطيةو ي.321
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العجائبية وبناء التاريخ في الرواية الجزائرية
الحوات والقصـ ــر للطاهر وطار أنموذجاً)
(رواية ّ

أمينة بلوزاين (جامعة اكدية-اجلزائر)

ملخص:
إن البحث ع الش ففال الروائ اك ناه ففب يعد حتوال خط،ا ا بناف التش ففايل الال ففردي ا،ديث اكرضبط أه ففاه ففا بتحوال قء ففايا
ا نالانو ارواية الواقع ه م واقع الروايةو وال يغيب ع البات أن بناف النص اجلديد ع الوقائع اكلموهة اليت ضصنع ناليج ا،ياةو
قد ياالب ةلم التجاليد الواقع مزيدا م اأصب و الثرافو ايالموان به م الناحية التعب،ية اليت ختد عملية ضوليد طاقة جديدة
داخل لالية النص.
ولنمرتب م جوهر اكعطى ا بففداع ا اادب اجلزائري اكعففاصف ف ف ف ف ف ففر حيتففاا إ ففث معما جلالئلففهو والوقوف بففدقففة على حيثيففاضفه
وجتلياضه الغنية اليت ض،ل منوةجا للاتابة اادبية اكفتوحة إ ا،داثة والتجريب اليت ضموت ما ضريد ومتء ف ف ف ف ا مغامرا ا او خلا متميز و
هبذا ضاون الاتابة قد جتاوز ا،الة الالائدة م التعب،ية و الالريالية إ التجريب والرمزية والغرائبية.
ا،وا والمصر أن يبعث روح الاتابة الروائية ا،ديثة اليت ضالتلهم التاري و الرتاث العا قصد بناف
وقد حاوت الطاهر وطار ا رواية حل
متخيل هردي قادر على رهم حركية اجملتمع اجلزائري ارواية ا،وا والمصر رواية ةا منحى أهطوري عجائا وعمل إبداع ةو رؤية
مجالية ختتل" لاال ومءمونا ع هائر الاتابا الروائية الالابمة.

الكلمات المفتاحية :اكتخيل الالرديو التجريبو الالردو الغرائبيةو التاري

Abstract:
The search for the appropriate novel form is a serious shift in the construction of the
modern narratives, which are mainly related to the transformation of human issues.
The reality is from the reality of the novel, and it is not forgotten that the construction
of the new text on concrete facts that make the fabric of life, Richness and richness,
so that they expressively express their desire to generate new energy within the
formality of the text.
And to approach the essence of the creative in contemporary Algerian literature
needs to in-depth research of its collections, and to stand precisely on its rich
manifestations and manifestations, which remain a model of open literary writing to
modernity and experimentation that says what you want and go on in its adventures
towards a distinct creation and so the writing has exceeded the prevailing situation
From expressionism and surrealism to experimentation, symbolism and instinct.
ضعترب جتربة اأطاب الروائ اجلزائري جتربة واهف ف ف ف ف ف ففعة لف ف ف ف ف ف ففالت ا نطاقها خطابا متميزا م الناحيتني الفنية وا يديولوجيةو
واأطاب الروائ اجلزائري مل را ع دائرة ضطور الف الروائ العاك و خاصة بعد ضطور مناهج العلو والنمد ا،داث وما حيمله م
طروحا حديثةو امنطا التطور والتجديد يفر ،ع لى الرواية اجلزائرية أن ضاون داخل الدائرة حيث مر مبراحل ضواكبت ايها مع
منو الوع الثمااو ااان حءورها قويا وواهعا أا لال هذا ا،ءور ضنااالا إبداعيا كب،ا م جهةو وم جهة أخرى أضحت هذه
اكنااالة على ألدها كا حتمله م ضنويعا ضمنية وموضوعاضية.
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اذبرز مالمح الواقع الروائ اجلزائري أنه متيز بتنوع وغب جتاربه وانفتاحه على التجريب والتجديدو يث قد لنا هذا رؤى
مجالية للراه و كما أعطى لنا طابعا مجاليا للحياة العصفريةو االرواية على وجه اأصفوي قطعة انية جمالفدة للحياة بذنالفاقها اكرتاصفة
وضالاير ضطور ا نالان وضتمالى مع جتاربه.
والرواية باعتبارها نصف ف ف ففا هف ف ف ففرديا ضالف ف ف ففتوعب ا داخلها وا حمتواها خمتل" ااجنا اادبيةو وال يتذضى ل ديب قدرة التعامل
معها إال بثمااته الواهف ف ف ففعة واكتعددة الرؤى واالجتاها و ومبا حيمله طبعا م خمزون ااري واهف ف ف ففع بتجارب اآلخري ورؤاهم وكتابا م
با ضااة إ ن،رضه للواقع واجملتمع.
وا بداع الروائ اجلزائري يصف ف ففائصف ف ففه وأيزاضه الفنية اجلديدةو وبتجربته اجلمالية اهف ف ففتطاع أن يرقى إ مرضبة الئمة به ا عامل
النهءة اادبية والثمااية والتجارب الروائية اجلديدة قد اهتطاعت م حتليل الواقع وإعادة ضركيبه وبنافه ا صور ضعب،ية مجاليةو وهبذا
ميا الموت أن ا،ركة اادبية ا اجلزائر ضتعزز يوما بعد يو و وبالتايل ضذخذ أبعادا إبداعية جديدة على أيدي روائيني مازالوا ا قمة
عطائهم ونء ف ف ف ففجهم الفين واحتلوا ا ةلم الص ف ف ف فففوف ااو ا اكش ف ف ف ففهد ااديب اجلزائري أمثات "عبد ا،ميد ب هدوقة" و"الطاهر
وطار"و و"واه ففيين ااعرا"و وغ،هم م الذي خاض ف فوا ا ميدان التجريبو ول ففالت روايا م منوةجا دقيما لرواية ا،داثةو وهذا ما
عاس رؤيتهم التجفديفديفة ا الاتفابفة حيفث جلئوا إ مغفامرة التجريفب ع وع و يعتمفدون ا ةلفم على مجلفة م اكخزون الثمفاا
والفاري وا حص ف ف ف ففيلتهم االب ال ف ف ف ففتيمولوجية بالتاري والفلال ف ف ف فففةو وكذلم إ معراتهم بذمنا وأل ف ف ف ففاات التجريب ا الرواية الغربيةو
وبالتايل قد انفتحت نص ففوص ففهم الال ففردية الروائية على عوامل ثمااية متعددة ومتنوعة ومتباينة ا مال ففتواها ا بداع وص ففياغتها الفنية
وعناصففرها اجلمالية ومهما يا م أمر اإن التجربة الروائية اكعاصففرة "ضدت على أ ا بصففدد ضشففايل وبلورة رؤى انية مالففتفزة للدائرة
التذويلية عند الماراو ا ا احتءنت رؤى إبداعية ضعتمد أهاها على ا اادة م عوامل التجريب التشايل لتحما نوع م الفرادة
اجلمالية ا النص اجلديد".1
وا بداع الروائ ا ضشففاالضه ومت،هرا ضه الفنية هو البحث اكالففتمر ع االففاات واانواع اجلديدة اكالففتحدثة وبوع مجايلو
والبحث ع أهاليب حديثة يشرت مالائلة الذا اكبدعة ع قيمة ما يمدمه هذا النص وماةا هيءي".
وحال ف ف ففبنا أن نش ف ف فف ،ا هذا اكما أن أبرز ما يطالعنا به التجريب على مال ف ف ففتوى الرواية أ ا ضتجه االجتاه ااه ف ف ففلويب الرؤيوي
ا،ديث الذي يعتمد إطار التعب ،ا،ر ا ماوناضه اجلمالية ويوظ" انيا مبتارة أَثْر ممروئيته وعممت إدراكه الثماا.
وا هذا الال ف ف ف ففياحو وم خالت اه ف ف ف ففتمراف راه اأطاب الروائ اجلزائريو نرى أن اجلنس الروائ اجلزائري قد متثل إماانا
اااا ا،داث لف ف ف ففاال اارا ومءف ف ف ففمونا وقد اهف ف ف ففتطاع النص الالف ف ف ففردي اجلزائري أن رتح ا،واجز والعمبا ليبتدع جماال متعددة
وخمتلفة للبوح والموت واالنتماد.

 -1الرواية الجزائرية والتجري :

لالقرتاب م جوهر اكعطى الروائ اجلزائري حيتاا منا إ

ث معما لتحليليه والوقوف بدقة على حيث ياضه وجتلياضه الفنية

اليت ضبمى مثاال للاتابة اكفتوحة على التجريب وا،داثةو كتابة جديدة متء ف ف او األا باهف ففم التحوال اليت حتدث على مالف ففتوى
الش ف ف ففال واكء ف ف ففمون دون التخل ع مرجعيتها الفارية اكتعددةو االتطور ا،اص ف ف ففل ا اجلنس الروائ اجلزائري ما هو إال اه ف ف ففتمرار
طبيع كا ضفرضففه قوانني التغي ،اكرضبطة تمية اكالففايرة الزمنية والثمااية وا،ءففاريةو ووضففع ا بداع الروائ الراه ا جوهر العصففر ال
يعين بالء ف ف ففرورة االنزياح والتملص م اهلوية والعدوت بص ف ف فففة ضامة ع التاري والرتاثو وإمنا يدت على ض ف ف ففرورة التفاعل مع الش ف ف ففال
اجلففديففدو "وأن أ روع جتففديففد نلمحففه ا اأطففاب ااديب اجلزائري ومنيزه ع كتففابففاضنففا التمليففديففةو إمنففا هو اكنهج الرمزي ا التعب،و أي
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ضفء ففيل الص ففورة اادبية دائما على التعب ،اكبال ففرو اهو خطاب أديب ضعدد ايه الرؤى وااااار وحاال التعب ،عنها م التعب،ية
والالريالية والرومانالية إ التجريب والرمزية والغرائبية".2
وضوض ففيحا كا ه ففبا ا ل ففارة إليه أن اأطاب ااديب اجلزائري بص فففة عامة هو خطاب "متحرك ومتش ففعب وغ ،مال ففتمر على
حاتو حيث ضتءا إ بنيته أجنا أدبية متنوعةو ضتاامل ايما بينها وهلذا اهو نص غ ،مغلا على ةاضهو بل مفتوح على اءافا
أجناهففية خمتلفةو يتمارى مله ا بداع ويتواثب الففنه الذي مينح هذا النص متعة للمرافة"3و وا هذا اجملات ظهر أمساف روائية
جزائرية ضناوبت على محل مشففعل ا بداع الروائ و أمساف برز هلا ا،ءففور اكاث" ا جمات الالففرد الروائ أمثات بن هدوقة ،الجياللي

خالص ،السائح الحبي  ،واسيني األعرج ،الطاهر وطارو هاضه اامساف وغ،ها أا يءيا اجملات لذكرهم مجيعاو أ م كتاب جعلوا
م اجلنس الروائ قءف ففية مصف فف،و وأهف ففهموا ا ةلم إهف ففهاما قيمة ا بلورة الشف ففال الروائ اجلزائري ورؤاه الفنيةو وبالتايل إرهف ففاف
أهس ضمنية ومجالية للعمل الروائ ثراف ا،ركة الروائية ا الالاحة اادبية ا اجلزائر.
ااتابا هؤالف ضمد لنا منوةجا مثاليا ا التجريب والعدوت ع الالائد والنهو ،بشال جديد منفتح على كل االجتاها
الفنيةو وال ل ف ففم "أن البحث ع الش ف ففال الروائ اكناه ف ففب يعد حتوال خط،ا ا بناف التش ف ففايل الال ف ففردي ا،ديث اكرضبط أه ف ففاهف ف فا
بتحوال قءف ف ف ف ف ف ففايا ا نالف ف ف ف ف ف ففانو ارواية الواقع ه م واقع الروايةو وهبذا ضاون الاتابة قد أجز اعلها ا بداع وحتولت إ حالة
جتاوزية للالائد".4
وا هذا الالف ف ففياح قد قطعت الرواية اجلزائرية أل ف ف فواطا عديدة برز ايها خطوطها وحتدد ايها ميامسها ااكتمل معمارها
الفينو واهتما هيالها ا بداع و وبذلم متانت م ارضياد أاا ا بداع الواهع.
وضذه ف ف ف ففيال ف ف ف ففا على هذا ميا الموت" :إن الرواية اجلزائرية ضعيش نزوعا التجريب الال ف ف ف ففردي والبحث ع أل ف ف ف ففياف مفمودة
مبالففتويا ضشففخيصففية لغوية وحاائية أحيانا ضبدو متماثلة وا هففياقا أخرى متيل إ التميز مالففتعينة باهففتحءففار الراه وأهففئلته
اكملمةو حوت اهلوية والتاري والذا واللغة واجملتمع الطااح بتناقءاضه".5
وم الاتاب الروائيون الذي دخلوا حلبة التجريب والتجديد واهف ف ف ف ف ففتطاعوا أن ميء ف ف ف ف ف فوا ا هذا االجتاه بال جدارة الروائ
الطاهر وطار ا روايته (ا،وا والمصف ف ففر)و امد حاوت الروائ اجلزائري "الطاهر وطار" ا هذه الرواية أن يبعث روح الاتابة الروائية
ا،ديثة اليت ضعتمد الرتاث والتاري ا بناف متخيل هف ف ف ففردي يعمل على رهف ف ف ففم دينامياية اجملتمع اجلزائريو وهف ف ف ففنحاوت ا هذه الورقة
البحثية االقرتاب م جوهر الرواية بعني ااحصةو قصد ضذويل هذا النص الروائ .
-2رواية "الحوات والقصر" للطاهر وطار:
رواية "ا،وا والمص ف ف ف ف ففر" رواية حتمل منحا أه ف ف ف ف ففطوريا عجائبيا (غرائا)و يتحدث ايها الطاهر وطار ع مغامرا (علي
الحوات ) الذي ميته مهنة الصف ف ففيد اليت علمته الصف ف ففرب على اا والشف ف ففدائدو علي الحوات ااب للخ ،جلميع النا على عاس
إخوضه الثالثة (جابر ،س ــعد ،مس ــعود ) اال ف فرار الذي ميمتهم أهل المرى الالف ففبعو وا إحدى اايا دار حديث بني علي الحوات
(بطل الرواية) وجمموعة م الصيادي ع حماولة قتل الاللطان وهو يتنزه ا غابة الوعوتو حيث يتحدث "بن جمعة" ل،وي ا،ادثة
ايموت" :ا اليو الثام م رحلة جال لتهو ضصدى له جمهولون قيل أ م كمنوا وقيل أ م هامجوه ا اكخيم مع طلوع الشمسو ما
عدد كب ،م حراهففهو وبعض أاراد حالففيته – ا،اجب ورئيس ا،ر وكب ،اكالففتشففاري و اقرتب اكهامجون م خيمة جاللته يهتفون
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عدة أمتار ا ضلم ااثنافو برز ثالثة ارهان ملثمون يهتفون ياة جاللتهو وبالمو أعدائهو
بالموطه ومبوضهو ومل يبا بينهم وبينه إال حل

ولوا هاربنيو وا ا،ني ضو الفرهف ف ففان الثالثةو مناصف ف ففب ا،جابةو ورئاهف ف ففة
ويُعملون الالف ف ففي"و ا رقاب اكهامجني الذي مل يلبثوا أن حل
ا،راهة واالهتشارة وعاد اكوكب إ المصر".6
وعندما مسع علي الحوات هذه ا،ادثة أراد أن يمو باصففطياد مساة كب،ة ضزن هففبعني رطال أنذر أن ضاون أحال ف هدية
جلاللته (الاللطان)و وبعد ةلم انتشر هذا اأرب ا المرى الالبع وأصبح نذر علي الحوات حمل جدت بني أهل المرى.

(علي الحوات ) هو بطل الرواية الذي حيمل ا داخله ا،ب للنا و والنا يبادلونه نفس الشف ف ف ف ف ف ففعور على عاس إخوضه
الثالثة وهذا كاانته اأاص ففة عندهمو يموت الطاهر وطار ا روايته(" :علي الحوات) الش ففاب الطيبو الذي ل ف َّفذ ع إخوضه الثالثة
وع كث ،م أقاربهو اابتعد ع طريا الء ف ف ففاللةو مل يال ف ف ففرح يوما مل ياذب مرةو مل يتعد على أحدو مل يثلب ا عر،و أو يتعر،
بالوف لغ،هو كان مثات الشباب اكالتميم"7.
علي الحوات بنذره هذا يدرك أن الطريا إ المصف ف ف ف ف ففر والوصف ف ف ف ف ففوت إليه ليس باامر اهلنيو إ ْة البد م أن مير على المرى

الالبع للوصوت إليهو وكا مسعت المرى هبذا النبذ اهتعد الهتمبالهو وا رحلته هذه يرى (علي الحوات) الشماف وال،لم وما ضعانيه
المرى الالبعو واليت ضذيت على هذا النحو:

قرية التحفظو وه المرية اليت ينتم إليها علي الحوات مث المرية الثانية اليت مل ضعجبها قءف ف ف ففية نذر علي الحوات واليت
مل ضمد له غ ،التال ف ف ف ففاؤال ع مساة "وادي األبكار"و حيث ضموت الرواية "انت،ر علي الحوات ضعليما أو ضال ف ف ف ففاؤالو أو ضعميبا أو
اقرتاحاو لا خاب ظنهو لمد انمطعت ااادثة اليت كانت متال ف ف ف ف ففلال ف ف ف ف ففلة اجةو وراح النا يواص ف ف ف ف ففلون انصف ف ف ف ف فرااهم بعجل وكذمنا هم
هاربون"8.
مث يواص ففل رحلته ايمر على المرية الثالثة اليت كانت عاس المرية الال ففابمةو امد اه ففتمبلته بالزغاريد واهلتااا و وكان اهم

الوحيد هو معراة مساة "وادي األبكار " وإلماف ن،رة على هذه الالف ف ف ف ف ف ففماةو "اهف ف ف ف ف ف ففتمبل ا مدخل المرية الثالثة هبتااا ااطفاتو
وعندما اقتحم أوت ج ارضفعت الزغاريد ضال ف ففتبش ف ففر مبمدمه"9و مث مير على المرية الرابعة وه قرية (بني هرار) قرية الش ف ففر والعدوانو
وقد قيل ل ف ف ف ف ف ف ف ف علي الحوات أن ال مير على هذه المرية "يا علي الحواتو ال اائدة م التوق" ا هذه المرية أو م ضوجيه الالفؤات
اي أحدو إ م كلهم ا هذه المرية مصففابون بعاهة "الشففر"و يذكلون وال يشففبعونو يتحدثون وال يالففمعونو يذضون اكنار وال ينهون

عنه"10و اذخذ علي الحوات هبذه النصيحة ولا طريمه مبالرة إ المرية اأامالة وه قرية التصوف اليت ضعرضت لغزو ااعداف
وهامجها أل" اار واار وقاموا باالعتداف على النالاف حيث مل ضنج هوى عذراف واحدة.
ا قرية التص ـ ــوف د علي الحوات نفالف ف ففه أما أنا خمتلفني ع بمية المرى الالف ف ففابمة كا حيملونه م عما ا التفا،
واكواق" "ول ضفهمنا يا علي الحواتو ل ضفهم غ،كو ل ضفهم أحدا"11.
مث ينتمل إ المرية الالف ففادهف ففة وه قرية "الحظة" اكعرواة باهف ففتالمها للالف ففلطان والمصف ففرو ويمات ايها أن حايم المرية قد
منح لرجاهلا عمارا أامدهم رجولتهم على عاس نال ف ففائهم اكص ف ففابا باهليجان اجلنالف ف ف و وه جواري للال ف ففلطانو مث مير على المرية

الالف ففابعةو قرية األعداء اجملاورة للمصف ففر واكعادية لهو اهف ففتمبل أهلها "علي الحوات" بال حفاوةو وه قرية بلغت مراضب ا التطور
العلم والعمراين والتحءر.
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مر على مراكز ا،راهة الالبعة حيث مل يالتطع اكرور ايمات
وبعد مال،ضه هذه يصل (علي الحوات) إ المصر وبعد أن حل

أنه وجد مغش ففيا عليه هو وجواده ا قرية التحفظ ويده اليمب ممطوعةو انذر نذرا آخر أنه ه ففيص ففل ا اكلم وه ففيص ففطاد له مساة
وبيده اليالفرىو "هفذصفطاد بيد واحدةو هفذنذر جلاللته أمحل مساة أصفطادهاو إةا كانت الالفماة ااو التتو اإن الالفماة الثانية
ل ضفلت م الشص وإن التتو اإ الثالثة اإ غ،ها"12.
وهاذا يعاود الارة مرة أخرى ايمر على المرى الال ففبع مرة ثانيةو ومل يتما مرة ثانية م رؤية الال ففلطانو ووجد مرميا مرة

أخرى ا قرية الحظة ويده اليالف ففرى ممطوعةو امرر هف ففاان المرى الالف ففبع ضشف ففايل واد للمالف ففاعدةو ولا ُوجد علي الحوات مرة
اتبني للجميع أن أخوضه الثالثة هم اكاليطرون على المصر وهم أصحاب اااعات الشريرةو امرر أهل
أخرى مرميا وممطوع اللالانو حل
المرى الالبع االجتاه إ المصر والثورة عليهو افعلوا ةلم وكشفوا خباياه.
ميا الموت م خالت هذا أن رواية الحوات والقصـــر رواية ةا رؤية مجالية ختتل" ع النص ف ففوي الروائية الال ف ففابمة م
حيث الشال واكءمون امد اهتثمر الطاهر وطار مجلة م الرتاث الشعا وااهاط ،لبناف نص هردي متخيل عادة قرافة الواقع
اجلزائري ا مرحلة م مراحل ضطوره خاصة ا زم الصراعا الالياهية وما أحدثته م خماوف "وه اكناخا اكذزومة اليت مني
على الرواية أحداثا ولخوصا ودالال "13.
 -3استيعاب حيّز الفعل الواقعي ومسارات التهويل:
الرواية ضذخذ مال ففارا أه ففطوريا غرائبياو مجعت ا حمتواها كل م الثمااة الش ففعبية واكوروث الثماا ايمد الااضب روايته ع
طريا "الراوي الذي ال ففد البعد اكعرا الرتاث " 14ايمد لنا مال ففار البطل ا النص الروائ والذي يتطور م بطل ل ففعا إ بطل
ملحم "حتلم به الذهنية الشعبيةو الذي ُمتب به نفالها ا محله أالصها م دمار الغنب وال،لم"15.
نص الرواية مل ف بالتخييال والرموز ااهفطوريةو حيث ضبدأ مغامرة علي الحوات م وادي ااباار الذي يصفطاد منهو
وم مثة يتحوت هذا الوادي إ ماان أهطوري صانع للحدثو امنه يمرر علي الحوات اصطياد الالماة العجيبة.
الروائ يءففع البطل ا مالففارا عجائبية يذه بذن يصففبح حمركا للمشففهد خاصففة عند اصففطياده للالففماة العجيبةو وأثناف

رحلته او المص ففر ياش فف" البطل خباي ا كل قرية مير هباو ويعرف بذلم أحوات النا و حيث يبدأ التاثي" ااه ففطوري م قرية بني

مر ا وضح الشمسو دون أن يراه
مر هبا أ الو "يمات إنه َّ
هرار اتتداخل المصص العجائبية حوت ما إةا كان (علي الحوات) قد َّ
احد ضاور مثل غمامةو واقتحم الشوارع ظ النا أنه زوبعةو ظنوا أنَّه ثعبان مشعر يلتفت ا الرماتو ويركب الريح الالمو "16.

وا كل قرية مير هبا يزداد ايها التاثي" ااهف ففطوري منها قرية "التص ــوف" اليت حتمل اكعراة وا،ميمةو وهذه المرية عرضف ففة
للنهب وال،لم م قبل ااعدافو وبعد ا،روب اقتلعت أعني ااهايل اذصف ففبحت ضالف ففمى قرية العميانو اذهب أهلها إ التصف ففوفو
وابتعدوا ع الالياهة إ أن جافهم "علي الحوات"و الذي يعترب جميئه اتحا كب،ا اجعلوه وليا م أولياف اهللو وزوجوه العذراف.
االروائ هنا ينمل ل ف ف ففخص ف ف ففية البطل م جانبها ااه ف ف ففطوري إ الواقعو حيث ربط اجلانب الرتاث بالتار و وم خالت

المرى الالف ففبع ضتحوت ااهف ففطورة إ أداة ظهار خبايا الواقعو وضصف ففبح بذلم معراة متصف ففلة بالتاري و "وهبذا يتحوت علي الحوات
م ااعل أي كائ أهطوري هردي إ دات يش ،إ العامل وا التاري "17.
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مث ضذيت قرية "األعداء" واليت ضعترب أقوى المرى ا صف ففنع المرارو وه على دراية واه ف فعة بذحوات المصف ففر لمرهبا اجلغراا لهو
وه قرية بلغت مرضبة عالية ا التطور العلم واكعرا وهنا ينطلا الااضب م عما البطل "ليشف ف ف ف ف ف ففرك المارا ويءف ف ف ف ف ف ففعهُ ا أجواف

أهطورية عجائبية ضصور الواقع واا مفاهيم ضار ية...وهبذه الرؤية ا ف علي الحوات ليس جمرد لخصية مؤطرة زمنيا وماانيا بمدر ما
هو بُعدا لعبيا رمزيا ميتزا مع حركة التاري حىت يص ،هو التاري ةاضهُ"18.
إن التوظي" ااهف ف ف ف ف ف ففطوري ا هذه الرواية وبال رموزه ال تل" ع ا،دث التار للواقعو وهذا التوظي" ضتداخل ايه
التنويعا الرتاثيةو لتاشف ف ف ف ف ف فف" لنا ع ن،رة الااضب ومرجعيته الثماا ية ا التعامل مع الواقع اجلزائري والرتاث و اهذه الرواية حتمل ا
ثناياها إيديولوجية صاغها الورائ لتمرير خطابا هياهيا.
أن الااضب قا باهتحءار قصص " أل" ليلة وليلة" كحااية الصياد وما دار حوهلا م مالبالا هحريةو وأخبار
كما حل

الالففلطان وعوامل الغيب ولففىت العوامل ااهففطورية وهبذا اضالففعت الرؤى الالففردية م خالت االهففتعمات للرتاث الشففعا وما حيمله م
عوامل خيالية ضالمح لنا بفهم اكاض وا،اضر.

وإةا عدنا إ اكنت الروائ جد الااضب يالف ف ففتعمل العديد م الرموز كاهف ف ففتخدامه للعدد ( )7ا كل اصف ف ففوت الرواية وهذا
يدت "على الدور البارز ال ذي يلعبه هذا العدد ا الذاكرة الش ف ف ف ففعبية اليت كان راادها ااوت الدي ا ه ف ف ف ففالم "19و ومثاال على هذا
جد (المرى الالبعو هبع لياتو ضالعة رهلو هبعة أيا  )...وهدف هذا االهتعمات هو وص" حات اجملتمع الذي ضلعب عليه الرضابة
والبالاطة ا ا،ام على االياف.
كما أن مواق" " علي الحوات" ضذكرنا بذهففطورة "ســزيف " البطل اليوناين الذي عاقبته اآلهلة بذن حيمل صففخرة الاب،ة
إ اجليل ويدحرجها اوح اجلبل لتالتمر ا ااهفلو وا كل مرة يفشل ا ةلمو كذلم اامر بالنالبة " لعلي الحوات"و االش ف
الذي معها هو التطلع إ اأ ،وحترير ا نالان م العبودية.
اال هذه االهتعماال ااهطورية والرمزية جاف لتعرب ع مشالة ا،امو وعالقة ا،اكم بالرعية.
خلا الروائ م (علي الحوات) بطال ملحميا أه ف ففطورياو الذي يمو بتجربة البحث وااله ف ففتاش ف ففافو اهو الش ف ففخص ف ففية
ااورية اليت ضدور حوهلا كل اكواق" البطوليةو ام خالت ل ففخص ففية البطل ضتوا اكش ففاهد الال ففرديةو اهو يعترب حمرك اعات ا ضفعيل
ا،ااية اليت حتمل أبعادا أهطورية ورموزا وألااال م الرتاث الشعا.
وا رواية "الحوات والقصــ ـ ــر " جد للراوي موقعا خاصف ف ف ف ففا ا هف ف ف ف ففرد ااحداثو اهو راوي خف و يدير ااحداث كذا
كاضبةو وهبذا ضاون الرؤية م األ" ه الرؤية الال ففردية اكهيمنةو االراوي هنا مدركا لال اال ففيافو كما أن الال ففرد هنا جاف متتابعا

ومتاللالال م حيث ااحداث لتتبع جتربة "علي الحوات".

إن مجيع اكواص فففا الغرائبية "لعلي الحوات" والقرى الس ــبع" ه حمطا ضار ية ض ففرورية للفار البش ففريو ام أجواف
اكغففامرةو يتموقع التفاري اكختف م وراف اأطففاب ا يففديولوج وم خالت "علي الحوات"و وهففذه نمطففة هففامففة ا اهم التفاري و
وهياح النص يوح مبوق" الااضب وممصديته لفهم التاري م خالت خلفيا الااضب للثمااية واليت ه جزف م الواقع اجلزائري
والذي يع ةلم التاري ا،ميم و االمرى الالبع م خالت الرواية منتلم بناف وضار ا لانها ضفتمد ،ركية الوع بالتاري و ولعل هذه
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ا،ميمة ه جوهر العمل الروائ ضموت للرواية " ...ا أيءف ف ف ف ففا نعرف قريتناو نعرف أ ا ضتاون م ثالثة ألف ف ف ف ففيافو هناك جتمعناو مث
هناك طبعنا مبا ايه م اأ ،والشر واالعرتااا ا الالاحةو وهناك ااهاه الش ف الذي ال حتاوت أن ضفهمه اتفهم المرية بالتايلو
هناك ضاري هذه المرية ومبعب آخر ماضيها وحاضرها ومالتمبلها".20
االروائ هنا عل م أبطاله أقنعة ليحا حاايته داخل اءف ف ففاف معرا وثماا يمرأ الواقع والالف ف ففلطة بعناصف ف ففر أهف ف ففطوريةو
اذحداث الرواية ومشاهدها العجائبية ضشال اءاف معرايا كعراة ا،ميمة.
وم هنففا ميا الموت إن اهم اكنت الروائ يففذيت م خالت اهم دالال ضوظي" ااهف ف ف ف ف ف ففطورة اليت ضعففامففل معهففا الاففاضفب

بطريمة ماثفة مجع ايها كل دالئل الرتاث الش ف ففعا م حاايا وخرااا ومعتمدا ل ف ففعبية جلعل م جتربة "علي الحوات" جتربة
واقعيةو هذه التجربة اليت جعلت م البطل ةاضا حمورية حترك كل ااحداثو اجاف بذلم ااحداث غريبة ع الواقع.
كما نرى الروائ منداعا ا االه ف ف ففتعمات ااه ف ف ففطوري بذدوا غ ،أه ف ف ففطوريةو امد الش ف ف ففخص ف ف ففية بذلم بعدها البطويلو
وغرقت ا الرتميز الشعاو وهذا ما يزحزح االهتعمات اجلمايل ل هطورة وبالتايل ضفمد الرواية متاهاها الفين.
واهف ف ف ف ففتنادا على هذا ميا الموت إن ضفام عوامل للرواية يعين ضفام صف ف ف ف ففورة الراه للجزائري الذي ضداخلت ايه خمتل"
الثمااا واكفاهيمو اانعاس هذا على ةهنية الروائ و والروائ ا هذا النص حماو بطبيعته ا،ات مبعراة إيديولوجية ه ف ف ف ف ف ف فاات ا
بناف الرواية لال ومءمونا.
خاتمة:

إن البناف الشف ف ف ففال ا رواية (الحوات والقصـ ـ ــر) يعترب بعدا حيمل دالال خاصف ف ف ففة ا معراة حيثيا الواقع اجلزائري ا
عالقته بالرتاثو اال المء ف ف ففايا اليت عاجلتها الرواية ل ف ف ففالت ص ف ف ففرحا معرايا يؤدي بنا إ قرافة التاري و وبالتايل ضعترب كل كتابا
الطاهر وطار حمورا أهاهيا وجماال خصبا يالتحءر اكوروث التار

عرب ضشايال هردية ميا م خالهلا قرافة خصوصية الواقع

اجلزائريو ورواية (الحوات والقص ـ ــر ) مثاال على ةلم اه اءف ف ففاف هف ف ففردي أكثر رحابة ا جمات ضصف ف ففوير الواقع م خالت التوظي"
اكاث" ل ه ف ف ف ف ف ف ففاط،و اعل ى مالف ف ف ف ف ف ففتوى هذا التوظي" كانت جتربة الطاهر وطار جتربة ةا أبعاد ضار يةو والعجائبية ا هذه الرواية
جاف موازية للواقع اكتذز .
وم هنا ميا الموت إن رواية (الحوات والقصـ ـ ـ ــر) هلا حءف ف ف ف ففورها اكتميز على مالف ف ف ف ففتوى البعد الواقع والتار و حيث
لففالت بناف هففرديا ضؤطره مرجعيا ااديب الرتاثية وللثماايةو اف كل مالففاحة زمنية حاوت صففناعة متخيل هففردي قادر على ضعرية
الواقع واهمه.
قائمة الهوامش:
 -1مصطفى بلمشريو النص اجلديد بني الرؤية ا بداعية والن،رية النمدية (ممات)و جريدة صو ااحرارو العدد 3646و 2010و ي.18
 -2مصطفى بلمشريو مماربة نمدية ا اأطاب ااديب اجلزائريو جريدة ا،ريةو عدد )2324( 1250و 2009و ي17.
 -3اكرجع نفالهو ي17.
 -4الطاهر رواينيةو الاتابة وإلاالية اكعب ا رواية جتربة ا العشاو جملة التبينيو عدد06و 1993و ي87.
 -5خملوف عامرو الواقع واكشهد ااديب ( اية قرن...وبداية قرن)و د و دار هومةو اجلزائرو 2011و ي156.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

195

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
 -6الطاهر وطارو ا،وا والمصرو موام للنشر والتوزيعو اجلزائرو 2013و ي09.
 -7ا،وا والمصرو ي .09
 -8اكصدر نفالهو ي31.
 -9اكصدر نفالهو ي33.
 -10اكصدر نفالهو ي40.
 -11اكصدر نفالهو ي48.
 -12اكصدر نفالهو ي99.
 -13بولولة ب مجعةو اجتاها الرواية ا اكغرب العريبو 1واكغاربية للنشر والتوزيعو ضونسو 1999و ي308.
 -14بلحيا الطاهرو الرتاث الشعا ا الرواية اجلزائريةو منشورا التبينيو اجلاح،يةو 2000و ي88.
 -15اكرجع نفالهو ي90.
 -16ا،وا والمصرو ي42.
 -17حال ف ف ففني مخريو اء ف ف ففاف اكتخيل (مماربا ا الرواية)و 1و منش ف ف ففورا االختالفو اجلزائرو الدار العربية للعلو و نال ف ف ففرون لبنان و 2002و
ي205.
 -18واهيين ااعراو الطاهر وطارو جتربة الاتابة الواقعيةو الرواية أمنوةجاو 1و اكؤهالة الوطنية للاتابو اجلزائرو 1989و ي134.
 -19بش ،بو رةو الشخصية ا الرواية اجلزائريةو ()1983-1970و 1و ديوان اكطبوعا اجلامعيةو اجلزائرو 1986و ي.127
 -20ا،وا والمصرو ي.27
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النص الروائي والفن السينمائي ـ تعالقات وأبنية ـ
رواية األفيون والعصا لمولود أمعمري أنموذجاً
أ-بلماهم زوقار (جامعة اكدية-اجلزائر)
ملخص:
الالينما اجلزائرية منذ نشذ ا ااو و اهتعانت كث،ا بالنصوي الالردية لاتحلاب معرواني وقبل العودة إ بدايا الالينما اجلزائرية
اليت ارضبطت ا ص ف ف ف ففناعتها بذعمات روائيةو ه ف ف ف ففنال ف ف ف ففتهل هذه الرحلة ب خر العناوي اليت رمست مالمح هذه العالقةو وجحت ا

االنتمات إ الشف ففالف ففة الاب،ةو وبالعودة إ جمد الالف ففينما اجلزائريةو جد أن أهم ااعمات ارضبطت بذهم الاتحلاب آنذاك بداية م

حتولت اثنتان م رواياضه إ الال ف ففينماو أوالها رائعة "ااايون والعص ف ففا" اليت ص ف ففاغت جانبا
الااضب الراحل مولود معمريو الذي حل
م الثورة التحريرية انطالقا م إحدى المرى ا منطمة المبائلو ليمدمها للالففينما هففنة  1969اكخرا أمحد رالففديو ا واحد
م ألهر وأجح اااال اجلزائرية اليت ضناولت ثورة التحرير.
يعترب هذا العمل ا بداع م أهم اكصف ففادر اليت يالف ففتلهم منها كاضب الالف ففيناريو (الالف ففيناريالف ففت) أاااره الالف ففينمائيةو وااعمات
اادبية هذه كث،ة ومتعددة ومتنوعة وم أنواعها :المص ف ف ف ف ففة المص ف ف ف ف فف،ةو النص ااديب الرواية الطويلةو النص اكال ف ف ف ف ففرح و اكماال
اادبية الصف ف ف ف ففغ،ة الالف ف ف ف ففيناريو الروائ و مع أ ما م أق رب ألوان التناوت الدرام  .و مبعب آخر اإ ما يتشف ف ف ف ففاهبان ا اكءف ف ف ف ففمونو
و تلفان ا الشال تل" ع اآلخر ا لغته وأدواضه.
و هذا يدت عل قيمة العمل ا بداع الروائ و حاجة الالف ف ففينما  ".1قات عز الدي ميهويب" :ا اجة إ أعمات هف ف ففينمائية
ضنتمل م للروايةو و قد بني واه ف ففيين ااعرا قيمة النص الروائ و ضعالما ا با نتاا الال ف ففينمائ و حيث يموت ":الرواية ر حلهف ف فخت

الاث ،م اااال اكعرواة"2و و هذا يدت عل أا ية النص الروائ ا ضرهي العمل الالينمائ و ضموية وجوده .و بغية الوصوت
إ إبراز هذه ا،وارية بني النص و الروائ و ا خراا الالففينمائ و قمنا مبماربة حتليلية للنص روائ (ااايون و العصففا) و ممارنته
بالنص الال ف ف ف ف ففينمائ و و ضتبع ،،ة حتوت النص ا بداع إ عمل ه ف ف ف ف ففينمائ و
اكبتغىو كانت هندهة ثنا كاايت:

اد ضلم التعالما بينهماو و للوص ف ف ف ف ف فوت إ

مدخل :بني الالرد و الالرد الالينمائ

المحور األول :التعالما بني كاضب الاليناريوو اكؤرخ الروائ
المحور الثاني :حتليل الفيلم الروائ التار

ااايون والعصا

 1ف ف بطاقة ضمنية
 2ف ف ااايون والعصا م الرواية إ الفيلم
 3ف ف حتليل الفيلم على مالتوى الشخصيا
 4ف ف حتليل الفيلم على مالتوى اكاان والزمان

خالصة :النتائج اكتوصل إليها.

Abstract :
Algerian cinema since its inception, has used a lot of narrative texts of wellknown writers and before returning to the beginnings of Algerian cinema,
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which was associated with the work of fiction, we will start this journey with
the latest headlines that characterized the relationship, and succeeded in
moving to the big screen, and back to the glory of Algerian cinema, The most
important works related to the most important writers at the time beginning
from the late writer Mouloud Mamari, who turned two of his novels to the
cinema, the first wonderful "opium and stick," which set aside part of the
liberation revolution from a village in the tribal area, 1969 Director Ahmed
Rashdi, in one of the most famous and successful Algerian films dealing with
the liberation revolution.
This creative work is one of the most important sources of inspiration for the
screenwriter. His literary ideas are many, varied and varied: short story, literary
text, long narrative, theatrical text, small literary articles, narrative novels,
Dramatic. In other words, they are similar in content, and differ in form from
each other, in his language and tools.
This indicates the value of novel creative work. "Izz al-Din Mehyoubi said:"
We need cinematic works that move from the novel "The novel has established
many well-known films," and this shows the importance of the novel text in the
consolidation and strengthening of cinematic work, without a text creative
novelist There can be no script text and no film production.
In order to highlight this dialogue between the text, the novelist and the film
director, we had to make an analytical approach to the narrative text and
compare it with the cinematic text, and follow the moment of the transformation
of the creative text into a cinematic work, to find those interactions. And the
stick, and to reach every Mansebo to him in this paper was to be a geometric
research we wanted as follows:
Entrance: Between narrative and film narrative
The first axis: the interactions between the screenwriter, the novelist.
Axis II: Analysis of the historical novel film Opium and the stick.
1: Technical card
2 : opium stick from the novel to the film.
3 : Analyze the film on the character level.
4 : Analyze the film at the level of space and time
Summary: Results.
 بين السرد و السرد السينمائي:مدخل
ة ( السـ ـ ـ ــرد ) اليت متثل ااور ااهف ف ف ف ففاه ف ف ف ف ف الذي ضمو عليه ااعمات اادبية والفنية،ختتل" التعريفا واكداخل اليت ضتناوت لف
عموما وحتاوت أن ضص ف ف ف ففنع هلا ضعريفا حمددا ودقيماو ام الاتاب م يذهب إ أن الال ف ف ف ففرد عبارة ع و(اأطاب الش ف ف ف فففه أو
ا أو ضوات،اكاتوب الذي يتعهد با خبار ع واقعة أو هف ف ف ففلالف ف ف ففلة م الوقائع أو أنه جمموع الوقائع وااحداث اليت ضُرضَّب ا ن
يا كذن نُطلا على اكشاهدو، اكاتوب أو اكنطوح لف،ة الالرد ليس م اكما أن ضشمل غ،هلاللة م اكشاهد وكي" أن لف
َ
ريا الال ف ففرد واص ف ففطالحا او اال هذه ضعريفا أو،ر عديد م الاتاب الذي اعتنوا بن،اكص ف ففورة ه ف ففرد اهو أمر خاط ا ن
.ة الالرد ا ااعمات الفنية،لنمل حماوال حتاوت حصر اكعب الدقيا للف
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والال ف ففرد الال ف ففينمائ هو مرادف كعب الال ف ففرد ا الف و اهو البناف الذي ضص ف ففب ايه وحدة اكوض ف ففوع أو حباة المص ف ففةو وجمموعة
ا لارا اليت ضُ ِ
رتجم ا،ركة اكتخيَّف ف ف ف ف ف ففلة إ جمموعة م اكشاهد اكاتوبة على صفحا الاليناريوو اف النص الروائ كما يموت
َ
ُ
طاهر عبد مالففلم ":ياون التعب ،ال،اهري ع ااحداث والشففخصففيا قائما على مبدأي اا  :اكمروف و اكتخيل "3ومبعب أنه
يعتمد على المرافة أوال لفهم اكءمون وم مث التخيل لوضع الصورة الشالية هلذا اكءمونو أما ا النص الالينمائ اإن ضرمجة
التعب ،ضاون ظاهرة ا ركائز ثالثة ه ( اكرئ و اكالف ف ففموع و اكتحرك ) أي أن ياون التعب ،ع ا،دث ظاهرا ا ضوا ،الداللة
البص فرية ( الص ففورة بال أل ففااهلا ) والال ففمعية ( ا،وارا واكؤثرا الص ففوضية) وا،ركية ضفاعل الص ففورة مع اكء ففمون والذي ينتج
عنه لفرا ومدلوال اكشاهد وااحداث.
َ
وهذا التطور الذي صففاحب عملية كتابة الالففيناريو الالففينمائ واصففله ع عملية ا خراا وجعله مالففتمال بنفالففه وخلا أهففاليبه
الالردية اأاصة به قد مر مبراحل عديدةو حيث اهتمر النص الالينمائ لفرتة طويلة كمجموعة ورقا ال ضفُف ف ف ف ف فاتب إالَّ ثبا
خطوا الفيلم وأحداثه وحباته المصصية حيث كان ءع كعاي ،ا خراا اليت ضعتمد على ضوا ،اجلمالية التصويرية.
ورغم ةلم التوااا – الءمين – بني النص ااديب والالينمائ ا ضعري" الالردو إال أن عملية الالرد ا النص الالينمائ ضتميز
على النص الروائ باكالاحا الشاهعة اليت مينحها النص الالينمائ قمعه جلميع الفنون ا نالانية ونمله هلا م أُطُرها اكعراية
التعب،ية اأاصففة هبا إ كو ا أدوا وعناصففر ضالففاهم ا ضاوي اللغة الالففينمائيةو مبعب أنه صففملها وأعطاها لففاال هففينمائيا ةا
خصوصيةو أا منح عملية الالرد مالاحة حرة كااية لتشايل كيفيتها وألااهلا مبا يافل هلا اأروا بصيغة ائية متااملة.

يرى الفيلال ف ف ففوف اليوناين أره ف ف ففطو ":إن الف ليس إال اعال م أاعات اااكاة"4و أي حياك الطبيعة والواقع ا،دث وا نال ف ف ففاين

وأوجه ا،ياة اكختلفةو وهذه اااكاةو كما يثبت الناقد واكن،ر الش ف ففه ،أندريي بازان حني قات ":ضم" ا الال ف ففينما بني مطلبني:
األول  :حتويل اك،اهر االعتيادية ا ا،ياة إ جمموعة م ا لففارا اجلمالية اليت ختلا منها قيمة لففاعرية عرب رصفف" اكميزا
الالففينمائية كالتصففوير واكونتاا والدياورا والتفاصففيل الصففغ،ة اليت متنح الصففورة لغة ضعب،ية طاغية الثاني  :ا،فا على واقعية
ضلم اك،اهر وعد الال ،هبا او خلا عامل متخيل وحامل ورمبا اانتازي" 5و وض،هر م،اهر الالرد الالينمائ ا ألاات عدة و
لعل أبرزها :
حل

أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نســق التتابع :وهو النالففا الذي يعتمد على هففرد ااحداث واا ضراضبية زمنية حمددة ال خترا ع نطاح التتابع اكااين
والزماينو وهو ااه ففلوب اكتبع ا أغلبية اااال وخص ففوص ففا أاال الروايا الش ففه،ة .و نلمس هذا ا الال ففرد الال ففينمائ الذي
صنعه أمحد رالديو اهو يالاير التتابع الزماين و اكااين الذي ورد ا النص الروائ كولود معمري.

ب ـ ـ نسق التداخل:

وهو الذي يعتمد ا ه ففرده على ضداخل ااحداث ايما بينها وأبطة أوراح الش ففخص ففيا بال ففبب االرضدادا الاث،ة والمفزا
اكتعددة م ل ف ف ففخص ف ف ففية أو حدث إ ل ف ف ففخص ف ف ففية أو حدث آخر لتخرا ا اية الفيلم بنتائج متعددة ضتعلا بال قص ف ف ففة أو
غ ،بعض مالمح الشخصيا و منحها دالال أخرىو إال
لخصيةو هذا ما ال جده ا هيناريو أمحد رالديو اهو بمدر ما حل
أنه مل يعمد إ أبطة أوراح الشف ففخصف ففيا و انه ال ميا بذي حات م ااحوات التالعب بالشف ففخصف ففيا ن،را ،الف ففاهف ففية كل
لف ففخصف ففيةو يث ال ميانه خلا نالف ففا م التداخل بني لف ففخصف ففية الطيب ا،رك و لف ففخصف ففية عل اجملاهدو و ال بني اجلندي
الفرنال ف ف الذي هو م دعاة ا،ءف ففارة ا اجلزائر و بني الطبيب اجلزائري اكثم" اكدعو البشف فف ،كرمز م رموز الطبمة اكالف ففتن،ة
اكثمفة ا اجلزائر.
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ج ـ ـ نسق التوازي:
هو صورة أو وجه آخر لنالا التداخلو إال أنه يمد الشخصيا وااحداث اكختلفة بصورة متوازية ومتمالية واا ضراضبية زمنية
رغم إةابته للرابط اكااين بينهاو قد اس هبذا النالف ف ففا م خالت مشف ف ففاهدضنا اكعممة لبعض لمطا الفيلمو االعالقة متوازية بني

الطبيب البشــير و حىت حارس الغابة م حيث ا،س الالففياه ف التحرريو و بني فروجة و أمها العجوز كرمز م رموز معاناة
اكرأة اجلزائرية إبحلان العدو الفرنال .

د ـ النسق الدائري:

وايه أن يبدأ ا لفيلم م

اية المص ف ففة اليت يطرحها لا نرجع حينها إ الوراف ك نفهمها حىت نص ف ففل إ نمطة البدايةو وحينها

يتء ف ف ف ف ف ففح مغزى النهاية اليت ظهر كبداية للفيلم .هذا ما ال جده ا الفيلمو يث أن كاضب الال ف ف ف ف ف ففيناريو أمحد رال ف ف ف ف ف ففدي ضميحلد
بالرتضيب الزماين ل حداث و كان بإماانه إحداث لعبة هف ف ف ف ف ف ففرديةو و إدخات اكتلم ا دوامة أخرىو إال انه انطلا م حيث
انطلا الروائ مولود معمريو أي م اضص ف ففات اجلبهة بالطبيب البش ف فف ،لزرح و ص ف ففعوده إ اجلبل و م مث ضطور ااحداث ا
قرية ضلةو و ا مناطا أخرى.

و ـ ـ نسق التكرار

وايه ضتارر أحداث المصففة أكثر م مرة ضبعا كا ضمتءففيه عملية الالففرد كتعددية اآلراف اكطروحة ووجوب هففرد كل واحدة منها أو
ظهار حميمة مغيبة أو الرتكيز على نمطة معينة.
امنها ما يعتمد على ا بداع أو العما اكختزت ا مء ففمون الال ففيناريو عرب الرتكيز على كيفية االعتماد على اال ففاات الال ففردية
ايه وبناف ااحدا ث وضركيب الش ف ف ففخص ف ف ففيا واالهتما الفائا بااللتفاضا واكنحنيا اليت ضص ف ف ففنع ا،باة المصف ف ف فص ف ف ففية أو وحدة
اكوضوع وهذا ال يعين إاات ضذث ،الصورة ولانها ال ضاون اكعرب ااهاه ع مءامني الفيلم وومنها ما يعتمد على ااهلوب
ا خراج اكتجرد الذي يعتمد على ن،رة اكخرا ا طريمة بنائه ل حداث وصياغته اجواف وروح الفيلم وكيفية ضوظي" عناصره
ا خراجية ا هففبيل ضوا،ه للبالغة التصففويرية اكطلوبةو "وكما قلنا ا الالففيناريو نموت هنا أن هذا ال يعين إاات الالففيناريو ولانه

ال ياون اكعرب ااهففاهف ع مءففامني الفيلم "6و ومنها ما مع بني االعتماد على الالففيناريو وبني إظهار أكرب قدر أا م
مجالية الصورة.

المحور األول :التعالقات بين كات السيناريو و المؤر و الروائي
أ ـ ـ كات السيناريو و المؤر :
هو اكختص ا إيص ف ف ففات ااااار أو المص ف ف ففص أو الروايا أو أي موض ف ف ففوع يريدهو عرب جمموعة م االه ف ف ففتخداما الص ف ف ففورية
والصوضية اليت يتخيلها ا ةهنه ويدو ا على الورح .أو عرب مهاراضه ا وص" ااحداث و ضاللالها اكنطم اكؤثر وعرب إماانيته
ا بلورة ا،وار اكتزام مع الالردو الذي تص ا وص" ا،ركة والشخصية واكاان والزمان والدياور وا كالالوار واازياف وما
إ ةلم م عناصر ض،هر ا الصورةو ويصبح عمل صاحل للعر ،وحيما غر ،ما.
و ا،ميمةو اإن كاضب الال ف ف ففيناريو يتعامل مع ثالثةو وقد يعمل على ه ف ف ففيناريو أص ف ف ففيل أو على اقتبا مجاه،و ه ما يُال ف ف ففمى
"مجهور التنفيذ"و وهو الذي يتعامل معه بصف ف ف ففورة مبالف ف ف ففرة أو غ ،مبالف ف ف ففرةو وضشف ف ف ففمل اكنتج واكوزع واكخرا واكمثلني واكصف ف ف ففور
ومهنده ف ف الدياور واكونت،و واجلمهور الثاين هو ما يال ف ففمى "مجهور اكؤه ف فال ف ففة الال ف ففينمائية أو التليفزيونية"و وهو يش ف ففمل النماد

والرقففابففة وجلففان اكال ف ف ف ف ف ف ففابمففا واكهرجففانففا و ا الففداخففل واأففاراو ومففا حيام ةلففم م قيم ومفففاهيم انيففة واجتمففاعيففة وأخالقيففة
وهياهية.
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"إن كاضب الالفيناريو يُعيد إنتاا رؤية هفبا
أما اجلمهور الثالث اهو "اجلمهور العا " الذي يشفاهد العمل النهائ على الشفالفة .حل
أن أنتجها الروائ و لذلم يتميز كاضب الال ف ف ف ففيناريو بمدرضه على رؤية وإخراا الفيلم الذي ياتبه بش ف ف ف ففال مال ف ف ف ففبا" .7إن كاضب
الالف ف ف ف ف ف ففينفاريو وخمرا الفيلم اكهتم بفا ثفارة يغ،ان م واقعيفة ا،فدثو و ال ميا أن ياونفا جمردي م إقحفا مفا ليس حميميفا ا
العملو ااكادة جاهزةو ال حتتاا إ ضذلي" بمدر ما حتتاا إ إعادة ص ف ففياغة وضاثي" للحوادثو آي را العمل اكرئ ل ف ففيماو
يتحدث ايه النماد واكش ف ف ففاهدون ع جزالة النص وقدرة اكخرا الفنيةو اهذا ما يهم كاضب الال ف ف ففيناريو أو اكخرا .و يعترب الناقد

"إن كتابة التاري م اختصففاي اكؤرخ ال ميا للالففينمائ ضعويءففه ا نملها"8و إال ما اقتصففر حالففبه
الالففينمائ أمحد قاوي :حل
على مالااة باليطة يءفيها بعد انتهاف اكؤرخ م التوثيا كصادره.

التوثيق

المؤرخ
كاتب السيناريو
قيم فنية
الصوت
الصورة
المؤثرات
مخطا رقم( )01تعالقات كات السيناريو بالمؤر
ب ـ المؤر و الروائي:

م الءف ف ف ففروري أن نتوق" لنلم ن،رة على الفرح بني دور اكؤرخ ودور الروائ و مع ضالف ف ف ففليمنا بداية بذن الشف ف ف ففال الروائ للتاري
يلمى اه ف ف ف ففتجابة أوه ف ف ف ففع وحي،ى بانتش ف ف ف ففار أكرب م الاتابة التار ية التمليدية .وإةا كانت وظيفة اكؤرخ قد حتولت م "رواية ما
حدث" إ حماولة ا هم الال ف ف ففبب وراف ما حدث وحماولة ا جابة ع الالف ف ف فؤات الذي يموت كاةا حدث ما حدث؟ اإن الروائ مل
يا مء ف ف ففطرا إ التفال ف ف فف،

أو ا جابة ع أي أه ف ف ففئلة .وقد أدى حتوت وظيفة اكؤرخ على هذا النحو إ النيل م "روائية

التاري "و على حني بميت للروائ ميزة ا اادة م التاري ا بنيته الروائية.

المؤرخ

الروائي

رواية ما حدث

سرد األحداث

تقليدي

تقليدي

تجريب

تجريب

فهم السبب

اإلفادة من التاريخ
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مخطا رقم( )02تعالقات المؤر بالروائي
المحور الثاني :تحليل الفيلم الروائي التاريخي األفيون و العصا
 1ـ ـ بطاقة تقنية:
خاصية النوع الفني :فيلم وثائقي ثوري
تاريخ الصدور1970:
مدة العرض 125:دقيقة
البلد :الجزائر
اللغة األصلية :العربية
المخرج :أحمد راشدي
ONCIC

مؤسسة اإلنتاج :الديوان الوطني للتسويق وصناعة سينماتوغرافية

مقتبس من رواية :األفيون و العصا
الكات  :مولود معمر
تاريخ الصدور1965:
كات السيناريو :أحمد راشدي

أ ـ ـ بطاقة فنية للروائي مولود معمري:
"هو روائ جزائري وباحث ا اللال ف ففانيا اامازيغيةو ولد ا  28ديال ف ففمرب  1917بتاوير ميمون ببين يين (المبائل الاربى)
انتمل ا الثانية عشف ففرة م عمره إ مدينة الربا للدراه ف فةو اليت واصف ففلها باجلزائر مث باريس .مار ِمهنة التعليم ابتداف م هف ففنة
 1947ا اكدية وا جامعة اجلزائر.1962
ضوا ا لهر ارباير ِم هنة  1989ا حادث مرور بِعني الدالى .م أبرز أعماله:
الربوة اكنالية .رواية 1952
نو العادت .رواية ) 1955
ااايون والعصا .رواية ) 1965
العبور  .رواية )1982

 .10".حمطا .قصص
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ب ـ ـ عن المخرج ( سيناريست)
"ولد أمحد رال ف ففدي عا  1938وا مدينة ضبال ف ففةو هو منتج و كاضب ه ف ففيناريوو و خمرا أاال و أنتج عددا م اااال الش ف ففه،ة
اليت ضتناوت ااحداث اليت لففهد ا الثورة اجلزائرية مثل :ايلم ااايون والعصففاو واجر اكعذبني عا  1965ووالذي نات عنه جائزة
مهرجان كارلو ايفاري .قا بإخراا أكثر م  20ايلما روائيا وضالف ف ف ف ف ف ففجيليا إ جانب مش ف ف ف ف ف ف ففاركته ا إنتاا العديد م اااال
اجلزائريةو كما لارك أيءا ا إنتاا الفيلم اكصري العصفور كخرجه يوه" لاهنيو إ جانب مشاركته ا إنتاا الفيلم العاك
(زد) للمخرا اليوناين الفرنال كوهتا غاارا ".9

ج ـ ـ ملخص الفيلم:
ايلم ااايون والعصا يعر ،قصة قرية جزائرية ا مجيع م،اهرها أثناف اكماومة ..يغادر الطبيب بش ،لزرح العاصمة اجلزائر ليتجه

إ اجلباتو حيث قريته اا "تالة" اكنغمالففة ا ا،رب التحريريةو و ايها ضدور رحى حرب خميفة و وحشففيةو يلعب اادوار ايها
االحوا المرية ويعيشو ا بال ضفاصيلهاو اهناك جبهتان ضتنازعانو ااو  :جبهة اكماومني اجلزائريني وم بينهم عل لميا بش،
والثانية ه جبهة قوا االحتالتو اليت بال ففبب رغبتها العارمة باالنتص ففار كانت ضتذرجح بني اه ففتخدا الطرح الوحش ففية اكعرواة
بفعاليتها كواجهة اكماومني وبني إخفاف ما ضعانيه م حالرة.
حييا هف ف ف ففاان المرية بني هاضني اجلبهتني وا بداية اامر دون صف ف ف ففعوبة بالتخل ع ن،ا حيا م الذي اعتادوه ولانهم لف ف ف ففيئا
اشيئا ينخرطون ا ا،ربو إزاف الن،ا الذي ضشرف عليه جبهة التحرير الوطين ضالتجيب اجلماه ،المروية للمحاولة ف ا خءم
العذاب واآلال وا،،ة ف ف ف ف ف إنماة قرية ااجداد وم أعماح الربانيس الرمادية و الثوب النالوي اكزركش ينطلا اجلميع إ أحءان

ا،رب رغم حماوال قوا االحتالت د حل ض ف ففبا لاله ف ففتخبارا ا "تالة"و وم بينهم طي أحد أبنائها ينء ف ففم مع،م أهايل
ال مرية للجبهة الوطنية لتحرير اجلزائرو ويرتاصف ف ف ففون ا صف ف ف فف" واحد كذبطات الرتاجيديا المدميةو نماة قرية أجدادهم .نتابع ا
الفيلم كل ضملبا ا،رب الوحشيةو وضتوا حلما ا،رب ضباعا عنيفةو داميةو وحادة جدا أحيانا.
وا اية الفيلم ضنالف ف فف" قرية "ضالة"و و يمتل عل إال أن هف ف ففاان قرية "تالة" يواصف ف ففلون مش ف ف فوارهم إ انتزاع حريتهمو حىت وإن
لردوا م بيو م.
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 2ـ ـ األفيون والعصا من الرواية إلى الفيلم
إن أهم رابط مع بني عامل الفنون الدرامية و الرواية هو بدون لففم عنصففر الالففرد و المصو عنصففر ا ثارة و ا،ا الذي يث،
اهتما اكتلم و كل هذه النما ضتماطع بني النص الروائ و الالففرد الالففينمائ و و هلذا يالففعى العاملون ا ا،مل الالففينمائ إ
حتويل ااعمات اادبية إ أاال و وحني ياون العمل الروائ م نفس جنس العمل الال ف ف ففينمائ ضطرح مش ف ف ففالة الرتمجة و مدى
ضواامها مع ااص ف ففلو أما حني ياون العمل م لغة و ثمااة ختتل" ع ثمااة و لغة الال ف ففينمائ اعادة ما يلجذ كاضب الال ف ففيناريو
إ االقتبا م ااعمات اادبية العاكية و حيولو ا إ عمل حمل و ضفاديا لتغريب اكشففاهدو و ا بعض ااحيان ختتل" مالمح
ااص ففلو و يبدو العمل الدرام جديدا مبدعاو و قد ياون هذا اامر ممبوال اةا ما كان النص غريبا ع البيئة اليت نش ففذ ايها و
كتب ايهاو أما إةا م ااصفل و الفرع اال ينبغ التالعب به إ أقصفى درجة لالفبب واحد ان النص الروائ اال اللفم أنه
حياك البيئة و يعاس ضطلعا اجملتمعو الما التالعب به؟ و هل حيدث هذا اعال؟ و ما موق" النماد م ةلم؟.
و ا هذا اجملات ضموت مانيا البيطاري" :هذا ما يداع بالاث ،م الروائيني إ راض العمل الال ففينمائ و و الال ففع إ إبعاده ع
اكؤل" ااصففل و أو على ااقل يبدي اادباف عد رضففاهم ع الطريمة اليت يتم هبا حتويل عملهم الروائ أو المصفصف إ ايلم

هينمائ أو ماللالل ضلفزيوين".11

وا،ميمة إن الرواية اادبية ختتل" جوهريا ع العمل الال ف ففينمائ و اااو ضعتمد على اللغة و ااه ف ففلوب أما الثانية اتحوت اللغة
البشفرية برموزها اكاتوبة إ ن،ا جديد ضاون ايه الصفورة ه الوهفيلة الناقلة للرموز اللغويةو و ا هذا النمل و التحويل يءفطر
كاضب الاليناريو إ ا،ذف أو ا بدات مبا يوااا الطرح الالينمائ للحدث.
اهذا اامر ين،ر إليه اادباف بارضيابو إة يعد ا ن،رهم خيانة للنص األص ـ ـ ـ ـ ــلو و لعل أكثر اادباف ين،رون إ ال،اهرة على
أ ا ضرمجةو و لذا يطرحون قءف ف ف ف ف ف ففية اأيانة ا النملو مثلما طرحت الفارة ا الرتمجةو و اختل" ا أن ياون الناقل وايا للنص
ااصل حراي ا أ ياون الوااف للمءمون؟.
و ما داع ببعض الروائيني إ راض االقتبا آليا و بعء ف ف ف ففهم ضعامل مع ال،اهرة بنوع م ا،ذر الش ف ف ف ففديد و البعض اآلخر قبله
على أهف ففا أنه منط إبداع جديد تل" ع النصف ففوي اادبية و لانه مرضبط هباو " يث يبمى اادب دائما اأزان ااهف ففا
ل عمات الالينمائية و التلفزيونية و كذلم اكالرحية.
اكالحظ أن أمحد رال ف ف ف ف ففدي مل هد نفال ف ف ف ف ففه ا حتويل مء ف ف ف ف ففمون الرواية إ قالب اين جديدو و لانه ضعامل مع النص الروائ
بانتمائيةو أي أنه اختار ااحداث المابلة للتحويل الال ف ففينمائ و أما باق ااحداث اذالها متاماو اال اكش ف ففاهد الفيلمية ما ه
إال ضرمجة للنص اكاتوبو و كذن كاضب الالف ففيناريو حوت النص اكاتوب إ نص مرئ ممالف ففم إ مماطع ضفرضف ففها لغة الصف ففورة
لغة الالينما.
االفيلم ا جممله هو نالف ف ف ففخة طبا ااصف ف ف ففل للروايةو حىت ا،وار مل يتغ،و و ال غرابة ا هذا إة االقتبا ضرمجةو با ضف ف ف ففااة إ
جمهود كاضب الالف ف ف ف ففيناريو واضف ف ف ف ففح ا ض رمجة نص روائ باللغة الفرنالف ف ف ف ففية إ نص جديد باللغة العربيةو و بالتحديد باللغة العربية
الدارجة و ان الفيلم أعاد للنص الروائ أصففالتهو إة انطلا الروائ م واقع جزائري ارتمجه إ اللغة الفرنالففية على لففال نص
أديبو مث أعاد كاضب الاليناريو النص إ حالته ااو .
"يري بعض النماد أن أمحد رالدي بتحويل رواية " ااايون و العصا " إ ايلم هينمائ أعطاها أبعادا غ ،اليت رمسها صاحب
الرواية اكاتوبةو االفيلم يتتبع لففخصففيا ضتفاعل مع ااحداثو دون أن ياون هلم دخل ا صفف،ور او ااكخرا يبني لنا النتائج
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و ال يهتم بااه ف ف ف ف ففباب" . 12و ا،ميمة أن الرواية ضتعالا مع الال ف ف ف ف ففيناريو م حيث ااحداث اهلامة إال أنه للمخرا رؤية أخرى
يالع لطرحهاو و هذا ما جعل أحداث الفيلم خترا ع الوجهة اليت رمسها الروائ ا خطاطته الالردية مالبما.

 3ـ ـ تحليل الفيلم على مستوى الشخصيات

الشففخصففيا ا الفيلم ليالففت بشففخصففيا واقعيةو لانها ضعرب وبشففال مبالففر ع وقائع ضار ية حميمية الففدها اعل أبطات
الفيلمو ااكوق" وال الففلوك خصففائص متعلمة بالشففخصففية مرضبطة بعءففها ببعض وماضف الشففخصففية ض،هر إ حيز الوجود وجهة
الن،ر والال ف ف ففما وا،اجةو االش ف ف ففخص ف ف ففيا ا صف ف ف فراع م أجل حتميا اهلدفو ويتمثل هذا الصف ف ف فراع بتعدد الموانني اليت حتام
أاعاهلمو مثل قانون ال،اهر والباط الذي يوح هبدف ضالففعى إليه الشففخصففيةو وقانون التدراو الذي يوح بالتالففلالفل اكنطم
ل اعات.
جوهر الشف ففخصف ففية هو الفعلو وهف ففلوك الشف ففخصف ففية هو كينونتهاو اإةا وضف ففع هف ففلوك الشف ففخصف ففية ا وضف ففع درام اإنم ضعط
للمش ففاهد وه ففيلة للنفوة ا حيا ا اأاص ففةو على ه ففبيل اكثات طريمة قتل علي بال ففب عد خء ففوعه ةالت الء ففابط الفرنالف ف
ول ففجاعته ا ضلم اكو ا ه ففبيل هدف كان يال ففعى له هو حرية اجلزائرو أثر ا كل ا،ء ففور حىت الطي نالحظ انزياحه
إ جهة هاان قريته.
صففحيح أن كاضب الالففرد الالففينمائ أمحد رالففدي مل يغ ،جوهر الشففخصففيا و و مل يمم بتجريدها م قيمتها الفنية اكتواجدة
داخل اأطايب الالف ف ف ففردي ااصف ف ف ففل و بمدر ما أضف ف ف فففى حركية ا ثارة و االوان ابد لبعض النماد أ ا مغايرةو ارمزية عل مو
واق" ايها الاث ،م الدالال و الرموز بالرغم م كو ا ضبدو خمالفة للنصو إال أ ا رمز بال قوة ع صف ف ف ف ف ف ففمود الشف ف ف ف ف ف ففعب
اجل زائري و بمائه على حالة الوقوف م دون خء ف ف ففوع أو مذلةو و لرمبا هذا ره ف ف ففالة مش ف ف فففرة يريد كاضب الال ف ف ففرد الال ف ف ففينمائ أن
يوصلها للمتلم جزائري كان أو ارنال أو م الشعوب ااخرى للتعرف على ع،مة الثورة و ع،مة الشعب اليت قادها.

 4ـ تحليل الفيلم على مستوى المكان والزمان
أ ـ ـ اإلطار المكاني ـ بنية الفضاءات

م خالت الفيلم نالحظ هففيطرة الدياور اأارج و حيث ارضبط هذا الفءففاف بدالال المالففوة و الرتحات ونءففات هففاان قرية
تالة

م أجل ا،ريةو ااانت البداية ا العاص ففمةو أما باق ااحداث ا قرية ضالةو أما ع الفء ففاف الداخل امد ارضبط مع

ا،وار الذي يتمخض عنه أحداث جديدة وارضباطه ييبة اامل وضذمل لخصيا الفيلم.

إن بماف ااحداث داخل قرية تالة أرادها أمحد رالف ففديو كما أرادها مولود معمريو م باب ضبيان مدى قالف ففوة و بطش العدو
الفرنال الذي هلط كل ااهاليب الوحشية لعزت الشعب ع الثورةو و باختصار لديد قطع العالقة اكتينة بني المرية و اجلبلو
هذان ا طاران اكرضبطان يز مااين متماربو يبدو باليطا هطحياو أي جمرد مالااا و لا هلما م الداللة و الرمز ا الرواية
و الالردي الالينمائ الاث.،
ب ـ ـ اإلطار الزماني:

ه ف ف ف ف ف ف ففار أحداث الفيلم خطيا م البداية إ النهايةو الم ضا هناك إل ف ف ف ف ف ف ففارة إ ضواري أو إ اكناطا إال م خالت ا،وار
اذحداث لفيلم جر بعد ثورة نوامربو وةلم اه ف ف ف ف ف ففتدالال م خالت ا،وار الذي كان مع أحد قادة جيش التحرير مع الطبيب
حينما أخربه أنه كا انطلمت الثورة ا ااوت نوامرب مل نا مالتعدي .
"ما أضاحته رواية "ااايون و العص ف ففا" م إماانيا ه ف ففردية مل يال ف ففتطع اكخرا الال ف ففينمائ حتويلها إ ن،ا ضعب،ي مرئ و اجاف

الفيلم ا النهاية قصف ففة مبتورةو حذف منها أهف ففاهف ففها الذي ضبب عليه"13و افيلم ااايون و العصف ففا" رواية قصف فف،ةو و لانها ا
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اختص ف ففارها منمولة بوااف ضا و و كان غاية اكخرا مل ضا ضش ف ففبه غاية الروائ و و لال هداه الذي ابتغاه م خالت قص ف ففة مركزية
مجعتهما حما هذا الفيلم لدى عرض ف ف ف ف ف ف ففه جاحا كب،ةو وال يزات حيما إقباال ال بذ به حيثما يعر،و ما عل م "ااايون
والعصا" واحدا م أجح اااال اجلزائرية و أكثرها لعبية على مدى ضاري هذه الالينما.

خالصة:

اضحلء ف ففح لنا م خالت هذه المرافة التحليليةو أن الال ف ففينما اجلزائرية كانت ماره ف ففة للبحث واأو ،ا غمار ضاري الثورة اجمليدةو

وإةا أمعنحلا الن،ر ای ضار هاو مخالففون هففنة م ا نتاجا الفنيةو هففنرى بذن غالبية ااعمات هلا عالقة بالثورة والنء فات والافاح
خاصة ا بداية مشوارها؟ .اال كتابة ا ضاري الالينما باجلزائر يالتدع بالءرورة كتابته م منطلا ا حالا مبا وصل إليها

اآلخر بعيون متذملة وناقدةو وبذلم ميا حتميا الرتاكم اكعرا الذي يؤهلها أن يب على أه ف ففئلة ا،اض ف ففر وحماولة إعادة قرافة
التاري .
هذا م جهةو و م جهة اضء ف ففح لنا أن النص الال ف ففرد هو اأطوة اهلامة والء ف ففرورية لص ف ففياغة النص الفيلم و والن،ا الء ف ففروري
لتحديد اكعب والتحام ايه بل قاعدة ض ففرورية والزمة وليس اختيارا يتبع ااهوافو وقد ضزود الال ففينما حني دخلت عامل الال ففرد
بعناصر ثرية متنوعة غ ،م مفاهيمهاو كما ضطور ا الفيلم كث،ا.
وأا ضمد مياننا الموت بذن النص الروائ يعرب ضعب،ا ظاهريا ع ااحداث والش ف ففخص ف ففيا مال ف ففتندا كبدأ ِي اكمروف واكتخيلو أي
قرافة جوهر النص مث يذيت التخيل ليص ففنع الص ففورة الش ففالية هلذا اجلوهرو بينما النص الال ففينمائ اإنه يعرب بوه ففائل ثالثة "اكرئ و
اكالف ف ففموع اكتحرك وعلى الرغم أا يبدو م ضوااا إ حد ما بني النص الروائ والالف ف ففينمائ ا ضعريفهما للالف ف ففردو إال أن عملية
الال ففرد ا النص الال ففينمائ ضتميز على النص الروائ باكال ففاحا الش ففاه ففعة اليت مينحها النص الال ففينمائ قمعه جلميع الفنون
ا نال ففانية لتال ففاهم ا ضاوي اللغة الال ففينمائيةو ولمد ةكر ه ففابما أن وه ففائل التعب ،ع ااتوى الروائ ختتل" عنه ا ااتوى
الال ف ف ففينمائ "الفيلم"و إة أن اكش ف ف ففاهد الال ف ف ففردية الروائية ضتاون نتيجة التوهم بني النص والماراو بينما ضذيت اكش ف ف ففاهد الال ف ف ففردية
الالينمائية جتميعا بصريا ضعط اكتفرا معطيا مرئية ضالمح له بالتماه معها أو االنفصات عنهاو وعلى ھةا اما مع الفنني
 :النص الالردي ا أصل ه الروائ اللف ،و و ضمدميه ا نصه الالردي الالينمائ مصورا.
االتاري ليس وحدة واحدةو بل هناك قرافا ومماربا عديدة خمتلفة اي حدث ضار أو لف ف ف ف ف ف ففخصف ف ف ف ف ف ففية ضار ية .الاتابا
التار ية ليال ففت حمء ففةو بل هناك قدر كب ،م الرؤية الش ففخص ففية ل حداثو وم التمييم الذايت للش ففخص ففيا التار يةو الدراما
ليالففت كتابة التاري أو ضوثيا ولا ضمدمي قرافا جديدة له ضتفا مع الواقع اكعاصففر وضرضبط بهو مع االلتزا با،مائا التار ية
وعد جتاهلهاو أو حتريفها.

الهوامش:
)1مجات الالائحو ضرورة بناف أنالاح الن،رة اجلديدة إ ا،دث التار  .ا،وار اكتمدنو 1و دار الفارو ب،و و1998و ي.45:
إبراهيم الالعاانيو حتوال الالرد .دار الشروحو ااردنو  1و1996و ي)2 .56:
ف )3أمحد ب مرهل و مناهج البحث العلم ا علو ا عال واالضصات .اجلزائرو 2000و ي.11:
 )4نفس اكرجعو ي25.:
 )5نفس اكرجعو ي.89:
 .)6ف أمحد مره و معجم الف الالينمائ  .الماهرةو اهليئة اكصرية العامة للاتابو د4 .و ي41.:
 )7اهلادي خليلو معامل ا،داثة :العرب وا،داثة الالينمائية .دار اجلنوب للنشرو ضونسو 1996و ي.33:
)8نفس اكرجعوي23.:
)9قاهم حوتو ا الالينما والتلفزيون وضذمال هينمائ و دار آنعان للدراها و النشرو دمشاو و2010وي.56:
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عل للشو النم ففد الالينمائ ا الصحااة العربية .اهليئة اكصرية العامة للاتابو الماهرةو 1986و ي)10 .12:
)11مانيا بيطاريو المصة و الالينما و دمشاو منشورا وزارة الثمااةو2004وي.56:
)12حممد أمحد المءاةو التشايل الروائ و الالينما .اكؤهالة العربيةو ب،و و  1و 2000و ي.53:
 )13نفس اكرجع.99:
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قراءة جمالية لفضاء المكان في رواية" العين الثالثة "لحبي مونسي
حياة كاه (جامعة الشل"-اجلزائر)
ملخص:
اكعروف أن الرواية و هذا الف ااديب مل ميض على ظهوره أكثر م ثالثة قرون ا العامل الغريب و وال أكثر م قرن ونص"
قرن ا العامل العريب و وال لف ففم أن هذا الف قد احتل موقعا متميزا ا اادب العريب اكعاصف ففر و امد اهف ففتطاع خالت ارتة زمنية
قص فف،ة أن ضتوه ففع دائرضه و إ حد أص ففبح ينااس ا الش ففعر و ويعرف الوط العريب الاث ،م الروائيني على مال ف فتوى الال ففاحة

الفنية عامة و وعلى مالتوى الفنون اجلزائرية خاصة و وقد هلطنا الءوف على لخصية متميزةو وهو الروائ " حبي مونسي

" الذي يعد م أهم الش ف ففخص ف ففيا البارزة ا الرواية اجلزائرية وقد حاولنا قرافة روايته "العني الثالثة " م زاوية الفء ف ففاف اكااين
حماولني كش" الالر اجلمايل وراف هذه الرواية و وم هنا نطرح ا لاات اآليت  :ما اكمصود بالعني الثالثة و وكي" جتالد اكاان
ا هذه الرواية ؟
Summary:
Known as the novel, this literary art has not been more than three centuries
in the Western world. Undoubtedly, this art has occupied a privileged position
in contemporary Arab literature, and in a short period of time it has been able
to expand its circle, to the extent that it competes with the art of poetry, and the
Arab world knows a lot of novelists at the level of the art scene in general, and
at the level of the Algerian arts in particular, we shed light on the piss A
distinguished identity, and the "Habib muni ", who is one of the most prominent
" figures in the Algerian novel and we tried to read his novel "The Third Eye
from the angle of space, trying to uncover the aesthetic secret behind this novel,
hence the following forms: what is the meaning of the third eye, and how it
?embodies To a place in this novel
رواية العني الثالثة للروائ " حبي مونس ــي " متثل رواية الالف فففية بامتياز طرحت الاث ،م التالف ففاؤال وأا داعت بالمارا
الغوي وراف هذا العامل الذي حيمل قيم مجالية و ارواية "العين الثالثة " رواية الالفية ضروي قصة لاب دخل الالج خطذ و إة
أنه وجد نفال ف ففه معتمال و بينما هو ميشف ف ف بني مجاعة مشف ف فاغبة م مش ف ففجع إحدى الفرح الرياض ف ففية و وكان مال ف فف،ه أن ضزا به
الش ففرطة ا الال ففج ومعه رجالن و أحداا كهل والثاين ل ففاب "ووجد نفال ففه بني أربعة جدران حمبوه ففا مثل اللص ففوي واجملرمني
اللف ف ف اعله و ولا ،امة ااقدار اليت وض ففعته ا هذا اكوق" الص ففعب" 1ابدال م أن يغء ففب ويال ففخط أو حيتج و ن،ر
إ اامر" م زاوية خمتلفة و حاوت التذقلم مع اكاان والتفار ا مدلوال مء ف ف الزم و إ ا ارصف ففة لفهم ا،ياة أكثر " 2
ويعترب الالج اكاان الذي جالده رواية العني الثالثة وضدور م خالله أحداث المصة .

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

208

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
تعريف المكان:

-1

يعترب الناقد " حال ف ف ف ف راوي " الفءف ف ف ففاف الروائ " جمموعة م العالقا اكوجودة بني ااماك والوهف ف ف ففط والدياور
الذي جتري ايه ااحداث والشخصيا اليت يالتلزمها ا،دث " 3واقرتح الناقد اجلزائري "عبد اكالم مرضا"،
مصففطلح ا،يزو وقد برر مرضا ،اختياره هذا بذن " مصففطلح الفءففاف قاصففر بالميا إ ا،يزو ان الفءففاف م الءففرورة
أن ياون معناه جاريا ا اأواف والفرا و بينما ا،يز لدينا ينص ف ف ففرف اه ف ف ففتعماله إ الوزن والثمل وا،جم والش ف ف ففال ...على
حني أن اكاان نريد أن نم" على ا،يز اجلغراا وحده " 4
وانصف ف ف ففر ات جهود "يوري لومتان " إ الرتكيز على الفءف ف ف ففاف اكااين وعالقته بالفرد واجلماعة مش ف ف ف ف،ا إ وجود دوائر
مرتكزة ضتالع م حيز ميار ايه الفرد حياضه اليوميةو إ حيز مجاع ضن،مه اجلماعة لتحااظ على متاهاها وضناغمها " 5

ويعترب اكاان ا ن،ر الناقدة " ســيزا قاســم " البيئة اليت ضتحرك ايها هذه الشففخصففيا وضتجزأ أعماهلا ضففمنهو وهو بدوره
يتذثر هبمو اال ياتالب قيمته إال م خالت عمل الشخصيا ضفالرها طبيعة اكاان الذي يرضبط هبا " 6
واكالحظ م خالت ةلم أن أاية الفء ف ففاف ضتجلى ا عالقته بباق العناص ف ففر اكاونة للبنية الال ف ففردية والاش ف فف" ع
داللته ال يتم إال ا ضف ففوئها وليس مبعزت عنهاو واكاان ا الرواية له " وجود حميم ا جغرااية ا نالف ففان الطبيعية اكعرواة
واكتداولة اليت ال خالف على حتديدها "  7كما يلعب اكاان دورا حامسا ا حتديد طبيعة حركة الش ف ف ففخص ف ف ففيا ا جمالهو
وةلم ضبعا للمالاحة اليت يتيحها للشخصية اليت ضتحرك ايهو ومدى انغالقه أو انفتاحه أو اضالاعه.
أنواع المكان الروائي:

-2
أنواع:

وقد در " محيد ،ميداين " اكاان ا كتابه " بنية النص الال ف ف ففردي " وقد أطلا عليه (الفء ف ف ففاف) وص ف ف ففنفه إ ثالثة

-1

المكان الجغرافي :وهو ممابل كفهو اكاان يتحرك ايه أبطات الروايةو ويتولد ع طريا ا،ا ةاضه

-2

المكان النصـ ــي :وهو اء ف ف ف اف مااين متعلا امط باكاان الذي ضال ف ففتغله الاتابة الروائيةو أو ا،اائيةو باعتبارها
أحراا طباعية على مالاحةو الورقة ضم اابعاد الثالثية للاتاب

-3

المكان الداللي :يش فف ،إ أن الص ففورة اليت ختلمها اللغةو وما ينش ففذ عنها م بعد يرضبط بالداللة اجملازية بش ففال
عا

-4

الفض ــاء كمنظور :يشف فف ،إ الطريمة اليت يالف ففتطيع بواهف ففطتها الراوي أو الااضب الالف ففيطرة على عمله الالف ففرديو
وعلى أبطاله الذي حيركهم " 8
أما حالني راوي " ا كتابه" بنية الشال الروائ " ايدر اكاان واا اااور التالية:
أماك ا قامة االختيارية :اءاف البيو
-1
-2
-3
-4

أماك ا قامة االجبارية :اءاف الالج
أماك االنتمات العمومية :ااحياف الشعبية
أماك االنتمات اأصوصية :اءاف للمماه "9
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وعمومففاو اففإن هففذه اامانففة ض،هر ضففارة وختتف ضففارة  /والروائ يلجففذ إ ةكر اامانففة إال كلمففا كففانففت دعففت
الءرورة إ ةلم ع طريا ةكر أمسافها وةكر اأطو العريءةو واكالمح العامة هلا
-3

المكان في رواية العين الثالثة:
إن االهتما بدراه ففة اكاان ا الرواية اجلزائرية التجريبية أمر ال غب عنه كا يعط م أاية ال ضمل ع بمية
العناص ف ففر ااخرى ا العمل الال ف ففردي ضام ا أنه إطار ل حداث حيث يموت جورا باالن " :حيث ال ضوجد
أحداث ال ضوجد أماك و ايصبح اكاان ضروريا للالرد انه امط اكاان الذي جتري ايه اكغامرة ا،اائيةو ولا
أحد العناصففر الفاعلة ا ضلم اكغامرة نفالففها "  10وهذا ما هففيتم اكاالفففة عليه م خالت رواية العني الثالثةو
وكي" ضناولت اكاان ا النص الالردي
بالنالففب ة للماان كان الالففج هو البؤرة الرئيالففية اليت ضدور ايها ااحداثو وميثل أيءففا الالففج الفءففاف اكغلا و
وه ضنمل حيز جمرى ااحداث م خالت رواية و ضمد داللة واضف ف ف ف ف ف ففحة و حيث يعرب ع ماان مغلا وةلم

خالت التاوي العا هلذه الالفجني و وميثل اكاان بجدران محدد جغرافيا يسهم في حالة اإلنسان وشكل
طابعي ووعيي  ،ولكن المكان هنا أيضـ ـ ـ ــا لي " بعد فلسـ ـ ـ ــفي عميق ال ينحصـ ـ ـ ــر بين أربعة جدران بل يكاد
يتجاوزه إلى المفهوم المطلق للزمن  ،بحيث يكون االنتقال إليي باالس ـ ـ ــترجاع أو الرايا أو الحوار  ،وهذه

النقطة بالذات يلتحم الزمان مع المكان"11

وقد عبر الكات عن ذلك بالحديث عن التحلي الذي

حدث لدى بطل حيث قال " :وكأن الفتى عثر في الزمان والمكان على فتحة تتيح لي السفر عبرها إلى
عوالم غريبة "  12كـ ــأني حلم كأني رايا  ،وكأني بعبور إلى عوالم أخرى خفية  ،ولكي يتضح األمر أكثر
حيث يقول المؤلف  " :كنت أريد أن أسـ ــألي عن المكان وعن سـ ــلطتي  ،وعن الزمان وقهره  ،وهل يتعذر
علينا أن ندره حقيقتي  ،إال في مثل تلك األمكنة  ،لم أجد الش ـ ــجاعة لتس ـ ــمية المكان باس ـ ــمي  ،ورأيت
ابتسامتي الشاحبة ترسم على شفتيي  ،وكأني يقول لي ليس السماء ضرير "  13وهذا المكان الذي بدوره
يسهم في حالة اإلنسان وشكلي طابعي ووعيي للحياة
الس ــجن الذي كان يمثل فض ــاء هذه الرواية ،فاعتبرها الراوي مكان ص ــغير ومحص ــور جدا يختنق فيي
اإلنسان من شدة ضيقي.
ولكن من خالل هذا المكان استكشف أشياء كان يجهلها عن العالم المظلم ،ورأى ما كان وراء هذا
القض ـ ــبان من خالل ما س ـ ــماه ب "العين الثالثة "ربما كانت هذه العين قد أظهرت لي ما خفي عني ،وهذا
المكان بالنسبة لي كان الخلوة التي أبعدتي عن الفوضى وجعلتي يفكر بدقة وتركيز ويعطي لكل شيء قيمة
في هذه الحياة
اسـ ـ ــتخدم الراوي المكان في رواية العين الثالثة بمثابة وقفات مشـ ـ ــهديي تضـ ـ ــع القار في الصـ ـ ــورة
المراد التعبير عنها ،حيث كانت عبارة عن فضاء السترجاع واالسترخاء والتفكير العميق من شدة تضخم
األوضاع  ،واستطاع أن يطرح قضية جديدة من خالل العين الثالثة
فاعتبر هذا المكان ملك للذاكرة فقا يرت فيها أفكاره ببطئ ،فتطلع من نافذة هذا المكان على جزء
من العالم اآلخر
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اإلحاالت :
رابط ففة أدب ففاف الشف ف ف ف ف ف ف ففا و قرافة ا رواي ففة العني الث ففالث ففة لل ففدكتور حبي ففب مونال ف ف ف ف ف ف و  2016اكوقع ا لارتوين و
-1
www.odabasham.net
-2

حممد هادي مرادى وآخرون و اة ع ظهور الرواية الع ربية وضطورها و جملة دراهففا اادب اكعاصففر و العدد الالففاد
عشر و 1991و ي 101
حال راوي و بنية الشال الروائ و .الفءاف الزم الشخصية .و مركز الثماا العريب 1990و لبنان و و ي22
عبففد اكففالففم مرضففا ،و ا ن،ريففة الروايففة ففث ا ضمنيففا الالف ف ف ف ف ففرد و عففامل اكعراففة و اجمللس الوطين للثمففاافة واآلداب و
1998و الاويت و ي 69

-5
-6
-7
-8

حممد هادي مرادى وآخرون و اة ع ظهور الرواية العربية وضطورهاو ي 103
حممد صابر عبيد و مجاليا التشايل الروائ و عامل الاتب ا،ديث و 2002و ااردن و 62
هيزا قاهم و بناف الرواية و اهليئة اكصرية العامة للاتاب و 1984و مصر و ي 82
ين،ر  :محيد ،مداين  :بنية النص الال ف ففردي م من،ور النمد ااديب و اكركز الثماا العريب و 01و 2002و لبنان و
ي 62

-9
-10
-11

ين،ر  :حالني راوي و بنية الشال الروائ .الفءاف الزم الشخصية "و ي 26
اكرجع نفاله و ي 29
رابط ففة أدب ففاف الش ف ف ف ف ف ف ففا و قرتفة ا رواي ففة العني الث ففالث ففة لل ففدكتور حبي ففب مونال ف ف ف ف ف ف و  2016اكوقع ا لارتوين و
www.odabasham.netو ي 03
اكرجع نفاله و ي04

-13

اكرجع نفاله و ي 05

-3
-4

-12

قائمة المصادر والمراجع:

1

 -محيد ،مداين  :بنية النص الالردي م من،ور النمد ااديب و اكركز الثماا العريب و 01و 2002و لبنان

2

 -حال

3
4

راوي و بنية الشال الروائ و .الفءاف الزم الشخصية .و مركز الثماا العريب 1990

 -حممد هادي مرادى وآخرون و اة ع ظهور الرواية العربية وضطورها و جملة دراهف ففا اادب اكعاصف ففر و العدد الالف ففاد

عشر و 1991
 -صابر عبيد و مجاليا التشايل الروائ و عامل الاتب ا،ديث و 2002و ااردن

 -5عبد اكالم مرضا ،و ا ن،رية الرواية ث ا ضمنيا الالف ف ف ف ف ففرد و عامل اكعراة و اجمللس الوطين للثمااة واآلداب و 1998و
الاويت
 -6هيزا قاهم و بناف الرواية و اهليئة اكصرية العامة للاتاب و 1984و مصر
 -7راب ط ف ففة أدب ف ففاف الش ف ف ف ف ف ف ف ففا و قرتفة ا رواي ف ففة العني الث ف ففالث ف ففة لل ف ففدكتور حبي ف ففب مونال ف ف ف ف ف ف و  2016اكوقع ا لارتوين و
www.odabasham.net
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تراسل الفنون غير اللغوية في الرواية الجزائرية المعاصرة
(الموسيقى والرسم أنموذجا)
أ-رمية لعوا (جامعة اجلزائر)2

الملخص:

ما ضزات الرواية اجلديدة ضوظ" أنواعا م الفنون ضالتع ،أدوا ا وضالرتاد جتارهبا وضالتلهم أهاليبها ا الصياغة والتعب،و
متخطيفة بفذلفم ممولفة نمفاف اجلنس ااديبو وه اكمولفة اليت متال ف ف ف ف ف ف ففم هبفا البعض ضعزيزا للحواجز اكوجودة بني الفنونو وضوكيفدا
جمرة م النصف ف ففوي على حد قوت روالن بار و ويتجالف ف ففد لنا هذا
للالف ف ففن المرائية التمليديةو هذا الرتاهف ف ففل جعل الرواية اجلديدة حل
الرتاهل بشال واضح ا روايا واهيين ااعراو وأحال مالتغامن .
الكلمات المفاتيح :الروايةو الفنونو االنفتاحو الرهمو اكوهيمى.
Summary:
The new novelstillemploys a variety of arts thatborrowtheirtools,
refinetheirexperiences and draw on theirmethods of drafting and expression,
bypassing the notion of purity of the literary genre, whichisheld by some to
reinforce the barriersbetween the arts, and the traditionalreading. As Roland
Barthes putsit, and thiscorrespondenceisclearlyreflected in wassini el
aaradj'snovels, AhlamMostaganemi.
Key words: novel, arts, openness, drawing, music.
توطئة:
يعرب اادب أحد الفنون اجلميلة مثله مثل الرهمو والنحتو واكوهيمىو والرقصو والتصويرو إة يشاطرها ا ابتاار ما
هو مجيل م الص ففور اليت ختلا ا النفس ضذث،ا مجالياو وم اكهم جدا أن نش فف ،ا هذا الال ففياح إ أن ما يتميز به اادب ع
هذه الفنون غ ،اللغوية هو قدرضه على االمتياز عليها باه ففتء ففااته هلذه الفنون ا العديد م أجناه ففه كالرواية مثالو وهذا ما ال
يتوار ا غ،ه م الفنون.
ضتميحلز الرواية اجلديدة بذ ا أكثر ااجنا اادبية قدرة على كال ف ف ف ففر ا،دود ااجناه ف ف ف ففيةو الم ضبا الرواية إبداعا منطبما
على نفال ف ف ففهو بل ص ف ف ففار جماال متال ف ف ففعا اللتماف ااجنا والفنون واكعارف وضفاعلها ايما بينهاو اص ف ف ف فرنا أما كتابة وليس رواية
جمنالففة دود أجناهففية واضففحةو وةلم راجع إ ضوقها ا خلا صففيذ جديدة أطاهبا وضنويع أص فوا ا الالففردية وألففاات وعيهاو
وضاثي" خطابا ا ولغا ا عندما ضرضا إ انون كث،ة كاكوهففيمى والرهففم والنحت...إخلو وهبذا الرتاهففل بني الفنون غ ،اللغوية
مل ضغ ،الرواية م بنيتها ون،امها ولغتها احالف ففبو بل غ ،أيءف ففا م أهف ففاليب قراف ا وضمبلهاو هلذا كان حمتما على الناقد أن
يعيد الن،ر ا أدوا وهففننه المرائية اليت كانت ضفصففل بني الفنونو وةلم حىت يتءففلع با حاطة بال أل فاات االنفتاح اكوجود
ا النص الروائ ويربز انعااهففاضه على الرواية اجلديدة وإيماعا او وم أبرز ااعمات الروائية اجلزائرية اليت مثلت االنفتاح الروائ

أحال متثيل نذكر :روايا واسيني األعرج وروايا أحالم مستغانمي.
عالقة األدب بالفنون غير اللغوية:

ضنص الاث ،م الدراهف ف ف ف ففا على أن الفنون ا جمملها كانت ضنطوي حتت م،لة واحدة ا عالقة ال ضنفصف ف ف ف ففم عراها
وضالففتحوة على طاقة مجالية هلا قدرة على جذب اكتلم و ان » جماال الفنون كانت متمازجة متالمحة ومرتابطة ببعءففها حىت
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مت متييزها ا المرن  16ا الورنالففا بإيطالياو حيث مت متييز الرهففم والتصففوير باالوان والنحت وغ،ها وأبعادها  ...وقد حدث
هذا التمييز بعد أن أخذ مفهو الف عند ااوربيني يتبدت ليصبح مفهوما متذصال ااريا « .1
مالت مع،م اكفاهيم ا وقت الحا صار مفهو الف على إثرها من،ومة اارية يذخذ ايها بعني
ون،را للتغ،ا اليت حل

االعتبار التن،يم والوع واأصف ف ف ف ف ف ففوصف ف ف ف ف ف ففيةو وهنا ضالف ف ف ف ف ف ففتوقفنا طبيعة العالقة بني اادب والفنون غ ،اللغويةو يموت رينيي ويليك:
إن » صفال اادب بالفنون اجلميلة واكوهفيمى متعددة االفاات لفديدة التعميدو االشفعر يالفتنزت الوح أحيانا م الرهفم أو
النحت أو اكوهيمى وقد ضغدو ااعمات الفنية ااخرى موضوعا للشعر لذ ا لذن االخاي وموضوعا الطبيعة«.2

ضمو عمليففة التف داخففل بني اادب والفنون غ ،اللغويففة على ثالثففة معطيففا ه  :ا ثففارةو ا هلففا و ااففاكففاةو امففد ضؤثر
لوحة انية لرهففا ما ا كاضبو ايالففعى إ اهففتمراف معانيها ودالال ا اأفية مث يصففبها ا نصففه ا بداع كلما وحروف ضعادت
اال ف ففاات واالوان اكبثوثة ا اللوحة الفنيةو على لف ف ف ال وحدا ه ف ففردية أو ل ف ففعرية ةا موه ف ففيمى داخلية أو خارجية ضداعب

اكش ف ففاعر وهذا التفاعل الاائ بني اادب والفنون غ ،اللغوية قائم على ه ف ففاله ف ففة ومرونة كل منهماو» امد أثحلر ره ف ففو كلود
لورين وســلفاتور روزا ا ل ففعر الطبيعة الذي ن،م ا المرن الثام عش ففرو ااه ففتمى كيتس ضفاص ففيل قص ففيدة "قارورة يونانية" م
إحدى صور كلود لورين  ...كما كتب الشعراف وياصة لعراف المرن التاهع عشر م أمثات هيجو ،غوتي ،وتيكو والربناهيني
قصائد صور معينة «.3
وإةا كان اادب ميثل حالة إبداعية ضرضاز ا جتالف ف ف ف ف ف ففيدها على الاتابة النصف ف ف ف ف ف ففية أو اأطيةو اإن الف ميثل كل ما ال
ي تجاوز إماانيا اكبدع ا التعب ،عنه نص ف ف ف ف ف ففا مثل اكوه ف ف ف ف ف ففيمى والره ف ف ف ف ف ففمو كما ضم" بعض الفنون على نمطة متا بني الاتابة
ا بداعية وا خراا الفين مثل النص اكالف ففرح الذي يتجالف ففد على اأشف ففبةو أو النص الشف ففعري الغنائ الذي ياتب ليصف ففاحب
بلح موهيم حيوله إ ما يعرف بااغنية.
ضعرب الرواية اجلديدة على الدوا ع طاقتها ا اه ف ففتيعاب التجربة ا نال ف ففانية بال ما حتمله م ثراف وضنوعم خالت
مجعها كختل" الفنون داخل بوضمتها اللغويةو وهذه ال،اهرة ليال ف ف ف ف ففت جديدة على اادب العريب حيث جدها ا أعمات اادباف
الفذي كفانفت هلم جتربفة مع الفنون ااخرى اافانفت هلم معرافة كفاايفة يثيفا فاو انمرؤهفا مثال ا ااعمفات الروائيفة لجبرا إبراهيم

جبرا اليت زاوجت بني الشف ففعر والتشف ففايل واكوهف ففيمى اليت اختربها جبرا إبراهيم جبرا مجيعاو كما جد بهاء طاهر الذي يالف ففرتاد
م ا اكوهففيمى ا نصففوصففه الروائية هذا الف الذي كان مولوعا به منذ الصففغر...إخلو وهذا الف إ جانب الرهففم أيء فا كانا
هلما دورا كب،ا ا إثراف وختصف ف ف ف ف ف ففيب ااعمات الروائية لواس ـ ـ ـ ـ ــيني األعرج إة جاف أعماله مغرقة ا ا،ديث ع عامل النوضا

اكوه ف ففيمية وضفاص ف ففيل الره ف ففم واالوانو ومثله ا ةلم أحالم مسـ ــتغانمي اليت أهلتها معراتها الواه ف ففعة هبذي الفنني م االنفتاح
عليهما ا نال ف ف ففيجها الروائ و وه ف ف ففنحاوت ا الص ف ف فففحا الالحمة الوقوف عند حدود ضوظي" اكوه ف ف ففيمى والره ف ف ففم عند هذي
الروائيني ااخ،ي كل على حدة .

فن الموسيقى:

ضعترب اكوهف ف ف ف ف ف ففيمى م الفنون غ ،اللغوية ااكثر ضعالما مع اادبو إ درجة أ ا أصف ف ف ف ف ف ففبحت م اافزا ا بداعية
الش ف ف ف ففه،ة اليت يعتمدها ال ُاتاب عرب العامل ا حاال الاتابةو وجتاوز هذا الش ف ف ف ففغ" عند بعض الاتاب إ حالة م الذوبانو
ةلم ان» نما التالق والتماطع بني اكوه ف ف ف ف ف ففيمى واادب عديدة ومتنوعةو اهما ينتميان إ النش ف ف ف ف ف ففاطا الروحيةو على أن
وجوداا مرهون وامل حال ف ف ففية متثلها ااص ف ف فوا واا،ان ا اكوه ف ف ففيمىو كما متثلها الالما اكنطوح هبا وا،روف اكاتوبة ا
اادبو وضعاط الفنون اكوهيمية دااع قوي ل دب وحااز لبلو الامات وا ضمان « .4
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عد اكوهففيمى لغة التواصففل بني الشففعوبو حيث ضصففل إ كل متذوح للف مهما اختلفت جنالففيته أو ثمااته
ولمد حل
أو لغتهو عراتها الشف ف ف ف ففعوب منذ ضار ها المدمي اجعلتها مرآة ضعاس طابع حيا م الثمااية وا،ءف ف ف ف ففارية منذ المدميو ااانت مرآة
عاكالففة للبيئة اليت حتتءففنها ضعاس طابعها االجتماع والثماا والفين وا،ءففاري والفينو وعلى ضففوف هذا اإن» م أمسى مها
اكوه ف ف ف ففيمى أن ضعرب ع اجمل تمع ا ضعاقب الفرتا التار ية وإيص ف ف ف ففات هذا التعب ،إ جمتمعا إنال ف ف ف ففانية أخرى وحماور ا وضبادت
التذث ،معها ايما يوااا أهفلوهبا وحءفار ا الفنيةو وقد أصفبح هذا أانا على نطاح واهفع بفءفل وهفائل االضصفات ا،ديثة وضنمل
الفنانني عرب بالد العامل« .5
ختطت اكوهففيمى كف غ ،لغوي حدود اكالففموع لتدخل جمات الاتابة بشففال متميزو حيث حءففر بصففورة جلية ا
الاث ،م ااعمات ا بداعية (الرواية مثال) م خالت ضوظي" مص ففطلحا ا وأدوا ا وآليا ا ا أه ففاليب الص ففياغة الال ففرديةو وال
عجب ا ةلم ما دامت الرواية ضمو على الاال و » العالقة بني اكوهيمى والاال عالقة وطيدة حيث أ ا قد ضنبثا منه وقد
ضطوره وقد ضءف ف ف ففخمهو كما أنه ميا للموهف ف ف ففيمى أن ضلعب دورا ا بناف الفءف ف ف ففاف الدرام ارتبط بني الفءف ف ف ففاف اكتخيل اكعرو،
والفءاف اكتخيل اكتحدث عنه «.6
يصف ف ف ف ففل الناقد الفرنال ف ف ف ف ف ميشـ ـ ـ ــال بوتور إ أن العالقة بني الرواية واكوهف ف ف ف ففيمى ه عالقة جدليةو حيث يشف ف ف ف فف ،إ

ضفح أحداا اآلخرو والبد حني ننمد واحد منهما االهفتعانة بذلفا ختص الثاين«7و وا الوقت
أن » اكوهفيمى والرواية انحلان يو حل
نفالفه يطالب اكوهفيميني بمرافة الروايا و ويطالب الروائيني مبعراة ا اكوهفيمى حىت حيالفنوا ضوظيفها ا أعماهلم الروائيةو حيث
يموت »:إن على اكوهف ف ف ف ف ف ففيميني أن يابوا على مطففالعففة الروايففا و كمففا ففدر بففالروائيني أن ياونوا مطحللعني على بعض اكفففاهيم
اكوهيمية وقد لعر بتلم ا،اجة كبار الفنانني«.8

حممت روايا واسـ ـ ـ ــيني األعرج اجلديدة هذا التفاعل مع اكوه ف ف ف ف ففيمىو حيث زاوجت بني لغة ا،ا ولغة النوضا
اكوه ف ففيمية اكختلفةو حىت أنه ميا اجلز بذن اكوه ف ففيمى ه ه ف ففيدة الفنون عندهو خاص ف ففة وأنه وظفها ا عناوي أعماله الفرعية
على غرارو "رمل اكاية"9و "كرمياضوريو ه ف ففوناضا ال ف ففباح المد "10و كما أنه أااد منها كعنص ف ففر أه ف ففاهف ف ف ا البناف الال ف ففردي
يث مل يات" هبا كدياور يؤثث هبا عاكه الروائ وهف ف ف ففد الثغرا ا مالف ف ف ففار ا،ا ووإمنا اضاذ عليها كمعني لتفج ،الوحدا
الالردية.

ورد ا رواية "البيت ااندلال " لواسيني األعرج حديثا مطوال ع هيا اللة سلطانة بالليوس بإنشاف ارقة موهيمية

داخل بيتهاو اجعلت "البيت ااندلال " وجهة لعشاح اكوهيمى ةا اجلذور ااندلالية ااصيلةو ااكوهيمى حالب ما ورد ا
الرواية ضعترب جزفا هاما م ضاري هوية الفرد اجلزائري وحء ففارضه العربية ااندلال ففيةو انلمس هذا التواص ففل المائم بني ا،اض ففر مع
اكاض ع طريا ضوظي" ا اكوهيمى.
رضبت أحداث رواية "البيت ااندلال " واا مماما اكوهيمى ااندلالية وكذ ا "نوبة" ضعزف وليالت أحداثا ضءطلع
هبا ل ففخص ففيا معينةو حيث ضبدأ الرواية بااتتاحية مساها "اه ففتخبار ماه ففياا" ولمد أحات الروائ إ هذا اكص ففطلح ا اهلامش
بذنه اه ففم يطلا على» قطعة موه ففيمية أندلال ففيةو ااتتاحية ص ففغ،ةو وه ممدمة كا ه ففيذيت الحماو المص ففد م ورائها ل ففد انتباه
اكالتمع وإدخاله ا اكوهيمىو ضعزف ارديا ب لة وضرية واحدة أو مجاعيا مبختل" اآلال «11و كما أن اهم "ماهياا" مذخوة
م اه ففم مما "الال ففياة" اكعروف ا اكوه ففيمى ااندلال ففيةو ورد ا ل ففارة إ هذا ا بداية االاتتاحية » :أنا ماه ففياا وإةا
لئتم هياا بنت الالبنيولية « .12
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يءعنا واسيني ا هياح معزواته ااندلالية أما قصة جيل جديد أعياه البحث ع هويته ااندلالية اليت ضااد متحلح
مع ض ففياع آخر خمطوطا اكوره ففايني وا يار البيت ااندلالف ف العتيا الذي ل ففيحلده الروخو لزوجته اللة ســلطانةو جاف الفص ففل
ااوت م هذه الروا ية حامال لعنوان "نوبة خليج الغرباف"و حيث عرف الروائ النوبة باكما ا اكوه ف ف ففيمى ااندلال ف ف ففيةو مع العلم

أن اكوهف ففيمار زرياب وضف ففع  24نوبة بعدد هف ففاعا النهارو لياون » لال هف ففاعة م هف ففاعا اليو نغمة خاصف ففة يعزاها...
يث أن النغما اكوه ف ف ففيمية ضذيت ه ف ف ففليمة ضتطور مع حاال اكرف ا الليل والنهار « 13و وكذن الااضب يريد أن ينتمل بمارئه
م مما إ آخر وممطوعة موهيمية إ أخرى وكذلم ا ه ،ااحداث ينملنا م مرحلة إ أخرو االفصل الثاين جاف بعنوان
"وصففلة اأيبة"و والفصففل الثالث "إيماعا ا،رف الالففري"و أما الفصففل الرابع ااان بعنوان "مما الرماد" انه يالففرد أحداث ما
بعد اجيعة هد البيت ااندلال العتيا.
ءع ضوزيع ااحداث وضن،يمها على هذا النحو إ التوزيعا اكوهيمية اأاصة باكماما ااندلاليةو وكذن بالمارا
ال يمرأ رواية امط بل يالتمع أيءا إ نوبة أندلالية كاملةو ان حااية الفمدان اكتواصل والدو على التاري باهتمرار وضياع
آثار الوجود اكوره ف ف ف ف ففا باجلزائرو ال حتاى امط بل ضعزف أيء ف ف ف ف ففا على إيماعا ما بم م اكماما ااندلال ف ف ف ف ففية اكهربة14و
اتحاوت اكوه ف ف ف ف ففيمى أن ضبعث ضلم ا،ياة م مرقدهاو م خالت اه ف ف ف ف ففرتجاعها وعزاها كما يبني هذا اكمطع »:ضال ف ف ف ف ففرتجع كل
الوصال ااندلالية الءائعة يركبنها قطعة قطعة كم يبحث ع أثر عليه أن يرمم أجزافه الءائعة«.15
حيءر ا اكوهيمى أيءا ا مالار أحداث رواية "كرمياضوريو هوناضا الباح المد " لتصبح جزفا ال يتجزأ م بناف
الرواية وإطارا أه ففاه ففيا ا عملية ا،ا والتالف فريدو جد ا هذه الرواية الش ففخص ففية "يوبا" وهو اب البطلةو حياوت ضذلي" ه ففوناضا
تار هلا م البداية اهم "هوناضا لفرالا المد "و يموت امه »:هل ضدري يا ميحلا هذه اكرحلة أاادضين كث،ا ا كتابة الالوناضاو
هففتحمل م روحم الاث،و هففذمسيها "هففوناضا لفرالففا المد " « 16و مالففتوحيا ةلم لففيئا م ا،س اكوهففيم الرتاجيدي
وأوبرا غويالففا ا،دي" 17الضرااياضا"(مذهففاة ايوليتا اال،ي)و حيث كتب هذه الالففوناضا على إيماع "الضرااياضا" وعلى ةكريا أمه
اكتوااةو وهو ا الطائرة اكملعة م مطار ميالنو بعد أن» أقا حفال عزف ايه "الضرااياضا" ا أوبرا الهف ففااال ختليدا لروح ماريا
كاال « 18و جاف ا الرواية »:اعتدت يوبا ا ممعده مث حتالف ف ففس م جديد الالف ف ففماعة وقلم الرصف ف ففاي اكوضف ف ففوع على أةنه
يدون به النوضا اكوهففيمية اهلاربة ا رأهففه اكتعبو أغمض عينيه قليال لا ال يرى لففخصففا آخر غ ،أمه وال
اليمب الذي كان حل
يالمع ليئا هوى ةلم اانني الذي كا ن يذيت م بعد هحيا حممال بالصرخا اكاتومة والالعادا الصغ،ة اليت ضتهاوى حىت
قبل أن ضشرح.19 «...
امتزجت النوضا واا،ان اكوهف ف ف ففيمية مع ااحداث داخل البناف الالف ف ف ففردي للرواية إ درجة أن ا يماعا اكوهف ف ف ففيمية
أصبحت ضتالم ع ألياف ال ضموهلا اللغة مثل هذا اكمطع »:صاايا كان ايب ماريا كاال يتداا جرحيا داخل الشرايني اجلااة
لف ف ف م اأوف يتملم اجلال ففد ا ل ففال هزا داخلية لانه ه ففرعان ما يذوب ل ففيئا اش ففيئا داخل ندافا الروح اكمزقة إ
اكاليني الش ف ف فف،ايا الدقيمة اليت ال ضنته «  20و وحىت على مال ف ف ففتوى الش ف ف ففخص ف ف ففيا جد ضش ف ف ففاهبا بني الش ف ف ففخص ف ف ففيا الروائية
ولخصيا ااوبرا اكالتلهمة.
ضتذل" الال ف ف ففوناضا اليت يرغب يوبا" ا كتابتها على وقع "الضرااياضا" وعلى أص ف ف ففداف الذكريا اكؤكة اليت عال ف ف ففهاو وهذه
الالفوناضا ما كان هلا أن ضالفتميم إال إةا انت،مت على إيماع أوبرا أخرى وه أوبرا نورما "كاهفتا ديفا" لفنسينزو بليني كما يبني
هذا اكمطع ... »:ضرك أصففابعه ضنزلا على مالمس البيانو ا حماولة بائالففة للعثور على اللح،ة الغائبة ا الالففوناضاو اجذة بدأ
ا يماعا ضنداع باثااة مل يا قادرا على الال ف ف ف ف ففيطرة عليهاو ل ف ف ف ف ففعر بش ف ف ف ف ف ف ف غريب ينمو بموة ا داخله ويداع به عميما او
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موهففيماه اليت ظل يبحث عنها ا أدح ضفاصففيله الءففائعة  ..بان له وجه م حل هذه اكرة مناالفرا إ آالف المطع اهلشففة واكءففيئة
كنيازك ضش،حلت إ ماليني االوان واالاات  ..ال يدري بالءبط ما الذي أدخل أوبرا نورما ا ا يماع الال الذي كان ينشذ
بني أناملهو امد ضال ففرب وجه نورما إ عما ا يماعا بوض ففافضه وعنفوانهو وكذ ا كانت ضفر ،نفال ففها بموة على الال ففوناضا اليت
بدأ ضتءح مالارا ا النهائية
كاهتا ديفا! نورما؟
م أي جافو وكي" انزلمت إ عما هذه ا يماعا األوية ا،زينة؟ ضالفافت يوبا وهو يغرح ا أنني النوضا ااكثر
هشالة«.21

انفتحت روايا واسـيني األعرج ا كوظفة للموهففيمى على هذه الشففاكلة على لغة ثانية غ ،لغة الاال و وعلى أقدية

أخرى غ ،أقدية اللغةو وم وظائ" اكوه ف ففيمى ا هذه ااعمات قطع حبل الال ف ففرد والتخفي" م ه ف ففطوضهو دون أن يعين هذا

الاال أن اكوه ف ففيمى اليت وظفها واسـ ــيني األعرج مال ف ففمطة على النص الروائ و بل كل ا حاال اكوه ف ففيمية ض،ل على عالقة
وليجة قوية بالرواية ةا صلة عميمة بذحداثها ولخصيا ا.

وظفت أحالم مسـتغانمي ه ااخرى ا اكوهففيمى ع طريا ضءففمني أغاين م الف الشففعا المالففنطيين مثل أغاين

الطاهر الفرقاني و ولمد هف ف ف ف ف ف ففاهم هذا التوظي" ا داع حركية الالف ف ف ف ف ف ففرد بطريمة مجاليةو وم اكماطع الغنائية اجلزائرية اكوظفة ا
الروايةو نذكر:
»يا ديين ما أحال ليعرهو  ..بالعوادة..
اهلل ال يمطعلوا عادة
وإن خاف عليه ..مخالة ومخيس عليه « .22

هذا اكمطع م أغنية طويلة يؤديها الفرقاني اعتاد أن يغنيها ا ااعرا للرتحيب بالعريسو ويص فففه خالد إة يغين ا

حفل زااف "أحال "  » :وها هو "الفرقاين" ..كالعادة يغين اص ف ف ففحاب النجو و والاراه ف ف ف ااماميةو يص ف ف ففبح ص ف ف ففوضه أمجلو
وكمنجته أقوى عندما يزف الوجهافو وأصفحاب المرار والنجو الاث،ةو ضعلو أصفوا اآلال اكوهفيمية ..ويرضفع غناف اجلوح ا
صو واحد لرتحب بالعريس « .23

إن الفرحة ا ااعرا المالف ف ف ف ف ففنطينية اليت حيييها الطاهر الفرقاني كانت ضذيت على حالف ف ف ف ف ففب ما ةكر ا أغنيته م أثر

اآلال اليت يذكر كل واحدة منها ا كل ممطع م مماطعهو وهو بذلم يشففيد باكوهففيمى وما ضءففيفه ل عرا م ارحةو اف
اكمطع الالابا جعل آللة العود (العوادة) اءل كب ،ا إضفاف الفرحة والالعادة على العريس اكرحب به.
جففاف ا الروايففة أغنيففة أخرى بعنوان "صف ف ف ف ف ف ف ففاحل بففاي"و وحتمففل هففذه ااغنيففة اليت يؤديهففا الفرقــاني ا مع،م ااعرا

المال ف ففنطينية الاث ،م التاري اجلزائريو إة » مازالت منذ قرنني ضغب للعربة لتذكر أهل هذه اكدينة بفجيعة ص ف ففاحل باي وخدعة
ا،ام واجلاه الذي ال يدو احد « 24و ورد ا الرواية ممطع منها يموت:
» كانوا هالطني ووزراف ...ماضوا وقبلنا عزاهم
نالوا م اكات كثرة ...ال عزهم  ..ال غناهم
قالوا العرب قالوا ...ال نعطيو صاحل وال مالو
قالوا العرب هيها  ...ما نعطيو صاحل باي البايا « .25
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وق" خالد عند هذه ااغنية مطوالو امد اه ف ف ففتنزات الاث ،م ااحداث م ةاكرضهو حيث وجد أن التاري قد عيد
نفالهو ابني الزم الذي عاش ايه صاحل باي والزم الذي يعيش ايه(ه  )...اختالف ا التذري واختالف ا ا،الة الالياهية
للوط امطو لا ماال اختالف ايه حب ا،اا للحام والالف ف ف ف ف ف ففيطرةو هلذا ميا اعتبار هذه ااغنية وثيمة ضار ية ضاشف ف ف ف ف ف فف"
اهتمرارية اكؤامرا اليت حتاك ضد هذا الوط منذ قرون.

ضورد أحالم مس ـ ــتغانمي ا روايتها "ةاكرة اجلالف ف ففد" أغنية أخرى م أغاين "الطاهر الفرقاني" والذي يبدو أ ا متذثرة

به حلأميا ضذثرو يموت ا هذا اكمطع الغنائ مايل :

وخمداضو
»إةا طاح الليل وي نباضو ...اوح اراش حرير حل

أمان  ..أمان..
ع ايل ماضوا ...يا عني ما ضبايش ع ايل ماضوا
يل « .26
خارجة م ا،ما بالرحييحلة ...يالندراش للغ ،وإال حل

ك ففل بي ففت م ه ففذه اابي ففا ميث ففل ممطع ففا متفردا م أغني ففة ك ففامل ففة يؤديه ففا الفرقــاني كف فالع ففادة ا مع،م ااعرا

المالف ف ف ف ف ف ففنطينيةو وقد لعب خالد ا الرواية دور االل هلذه ااغاين اليت أحياها الفرقانيو ان ال ل ف ف ف ف ف ف ف ف ا عر أحال مث،ا
لالهتما و هلذا كان يتابع ااغاين حملال كلما ا على عاس ا،اضري الذي أطرهبم جو العر ويموت » :كلحلما ضمد الليل ضمد
ا،زن يبو وضمد هبم الطربو وا طل مطر ااوراح النمدية عند أقدا نال ف ف ف ففاف الذوا اكال ف ف ف ففتال ف ف ف ففلما لنش ف ف ف ففوة الرقص على وقع
موه ففيمى أل ففهر أغنية ل ففعبية«27و وأكثر ما متيز به هذه ااغنية هو الص ففعود والنزوت اكوه ففيم ايها يص ففحبه ص ففعود ونزوت

عاطف عند خالدو ابعد حالة الطرب والنشففوة المصففوى ينتمل الفرقاني مبالففتمعيه إ نمطة أدىن أا كان عليه حني يردد عبارة:
"أمان ..أمان "..وهذه الالمة ةا أصوت ضركيةو وضعين "آه"و اه ضفيد التحالر وإخراا اآلها .

ضنملنا أحالم مس ــتغانمي هذه اكرة إ أغنية أخرى م أغاين الفرقاني الش ففعبية ينمل لنا ايها ص ففورة اكرأة المال ففنطينية

وه حتء ف ففر نفال ف ففها اه ف ففتعدادا للزوااو اتذهب للحا رامة قريبا ا قبل يو الزاافو ضمد لنا ااغنية ضال ف ففاؤال حوت الوجهة اليت
ضتخذها العرو واليت يعادهلا ا الرواية "لخصية أحال " بعد اأروا م ا،ما واكمصود ا هذا الالياح الشخص الذي ضزف
يل)و ويفءف ف ف ففل خالد عد طرح هذا الال ف ف ف فؤات على نفالف ف ف ففه انه
له أحال و (خارجة م ا،ما بالرحيية  ....يالندراش للغ ،وإال حل
يعرف ا جابة مالف ففبماو يموت »:ل أطرح على نفال ف ف هذا الال ف فؤات  ...اآلن أع أنم للغ ،ولالف ففت يلو ضؤكد ةلم ااغنيا
وةلم اكوكب الذي يهرب بم ويراامم بالزغاريد «  .28ويص" خالد أحال ا موكب زاااها وصفا خياليا إة يموت... » :
بالرحييحلةو وإمنا بمدميم
وعندما متري يبو عندما متري  ..وأنت متشني مشية العرائس ضلمو ألعر أنم متشني على جالدي ليس حل
يدح داخل ويعربين جرها يوقظ الذاكرة«.29
اكخءبتني با،نافو وأن خلخالم الذها حل
إن عر أحال بذغان يه اليت اهففتنزات الاث ،م ةاكرة خالدو ميثل نمطة انعطاف بالنالففبة لهو امد المالففت ايه ضلم

ليعرب وحيي بااصوا وجع الداخلية الذاضية«30و ولمد كانت هذه
ااغاين أحاهياله الداينةو ةلم أن » اكوهيمى كف ُوجد حل
ااغاين مبوه ف ف ف ف ف ففماها (اكالوف) البوابة اليت عاد م خالهلا خالد إ ماض ف ف ف ف ف ففيه مال ف ف ف ف ف ففرتجعا ةكريا طفولتهو إة يموت ع إحدى
ااغنيا » أغنية ضال ف ف ف ففتمر ةاكريت وضعود يب طفال أركض ا بيو قال ف ف ف ففنطينة المدمية ا مواكب نال ف ف ف ففائية أخرى خل" عرو
أخرى مل أك أعرف عنها ليئا يومذاك « .31

يتبني لنا م خالت ضوظي" أحالم مس ـ ــتغانمي كوه ف ف ففيمى اكالوف وااغاين الش ف ف ففعبية المال ف ف ففنطينية أنه مل يا ضوظيفا

اعتباطياو وإمنا لرتك أثر مجايل ا الروايةو والداع ركية الال ف ففردو كما أن الااضبة اه ف ففتطاعت م خالت اكوه ف ففيمى أن ضطرح أبوابا
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هففياهففية يرجح أ ا ما كانت لتالففهب ا ا،ديث عنها م دون أن ضلبس ثوب اكوهففيمىو وهذا ما أكده ضوظي" أغنية "صففاحل
باي".

فن الرسم:
ينفم الرهففم حيءففر ا الرواية اجلزائرية اجلديدة مبختل" الصففيذ إة يعترب م أكثر الفنون اهففتلهاما ا الرواية العربية
ال حل

اجلديدةو بالففبب ضماطعه مع الرواية ا خاصففييت اكاانية والتصففوير32و امد ضغدو لوحا بعض الفنانني اكشففاه ،نوااذ مشففرعة
ص ف فة هبم بناف عليهاو لتاون ضلم اللوحا مداخل إ أحداث
ل دبافو يتال ف فلحللون م خالهلا إ عواكهمو أو يبتارون عوامل خا حل

روايا م كما اعل واسيني األعرج و أو أن الرهم ينبثا م ااحداث الروائية باعتماد لخوي روائية وى الرهم كما هو ا،ات
مع خالد ب طوبات ا رواية ةاكرة اجلالد ألحالم مستغانمي.

أو واس ـ ـ ــيني األعرج هلذا الف أاية كب،ة ا رواياضه حيث أدرجه م خالت ضوظيفه للمعلوما اأاص ف ف ف ففة بالره ف ف ف ففم
ومصففطلحاضهو واهففتعرا ،لوحا ضشففايلية وهففرد ضفاصففيلها لغوياو هذا وقد اختذ لرواياضه أبطاال هم رهففامني بااصففل على غرار
"كرمياضوريو هف ف ف ف ففوناضا ال ف ف ف ف ف باح المد " اليت كانت بطلتها "م " رهف ف ف ف ففامة اذارد حديثها ع االوان وااض ف ف ف ف فواف ...إخلو هذا
التوظي" للرهم يالتدع م الااضب أن ياون على دراية كااية يصوصيا هذا الف حىت ياون مؤهال لتعاطيه ا رواياضه.
حتدثنا م حل ا رواية "كرمياضوريو ه ف ف ففوناضا ال ف ف ففباح المد " أ ا قد وجد أخ،ا على لو ا الذي أعياها البحث عنهو
ومسحلته":لون ارلا المد " وضعترب حصوهلا على هذا اللون اكتشااا ع،يما ا ضاري رحلتها الفنية مع الرهم واالوانو ضالتطيع
م خالله أن ب الالعادة لآلخري ضموت م حل ع هذا » :ل أغ ،ا،ياة ولاين أهتطيع أن أمنح بعض الالعادة للعيون اليت

ضرضاح الواين «33و رغم أن االوان ا ةاكرة "م حل حتمل الاث ،م ضعب الدنيا ضموت »:اللون عجنة م الذاكرة وقالف ف ف ف ف ف ففوة
ا،ياة ولذ ا«.34
محل منت الرواية ا العديد م مواقعها ضاري اللوحة ورقمها ولففرحها ا اكنتو بشففال مرتابط بذحداث الروايةو حيث

ضال تنزف اللوحة الفنية اللوحة كالما مطوال ا اكنتو اينالاب الالرد بطريمة مجالية عاليةو هذا ويش ،واسيني األعرج أن مع،م
هذه اللوحا حمفوظة ا متح" نيويوركو واليت يرى أنه كان م ااجدر أن ضتواجد ا بالدها ااصلية وه المد .

زاوا واسيني األعرج بني ا الرهفم وا اكوهفيمى بشفال رهيب ليطل علينا بتحفة انية رائعة ه رواية "كرمياضوريو

ه ف ففوناضا ال ف ففباح المد " ااكوه ف ففيمار (يوبا) اختذ م ألوان أمه مادة لسهلا حني اه ف ففتغرح ا ضذمل كال ف ففا ا أمه ا بداعية على
اللوحةو اامر الذي داعه للعزف جماراة للرهم قصد إبداع الالوناضا اليت يتمب أن ضتحما اعالو ونش ،ا هذا الالياح أن الرهم
ميد ابنها يوبا
حاز على مرضبة الص ف ففدارة ا الروايةو انه الف الذي اه ف ففتطاع أن را اا م حيا ا اكش ف ففؤومة كما اه ف ففتطاع أن حل
ييط ا هلا حني راح يتذمل لوحا أمه اكوجودة ا البيتو ضموت الرواية » :مل يا ارانالف ف ف ف ف ف ففيالف ف ف ف ف ف ففاو غبيا عندما حدد موقع
اللوحا ال ف ف ف ففب حركة الء ف ف ف ففوف وامتداداضه داخل البيت وإيماع النور متال ف ف ف ففرب م الش ف ف ف ففراة او العما لمد منح حياة جديدة

للحيطان الباردة« .35
ضطالعنا رواية "أصف ففابع لوليتا" ه ااخرىبلوحة انية متوضف ففعت هذه اكرة على صف فففحة غالف الروايةو هذه اللوحة اليت
ضتحام ا مالففا ر ااحداثو وياون هلا أثرها على خمتل" اكاونا البنائية ا الرواية م لففخصففيا واءففافا وأزمنةو ضنتم
هذه اللوحة إ مدرهف ففة العتمة ا الرهف ففمو حتا ضفاصف ففيلها ع امرأة لف ففابة يتد طرف االف ففتا ا ةو اللون اابيض على كتفها
اامي اياش ف فف" ع دهاو ضص ف ففورها اللوحة جالال ف ففة ا ال،ال قبالة مرآة ضعاس جزفا م وجهها اكء ف ففاف ببمايا يعة موجودة
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على طرف الطاولةو اورها كتابان كب،انو يث ميت الفء ف ف ففاف بال،لمة وال،الت اكنعاال ف ف ففة م الش ف ف ففمعة ةا ا نارة اأااتةو
ضءع هذه اكرأة يدها اليالرى على خدها ا حني ضاون يدها اليمب على "مججمة متهالاة.
د البطل "يونس مارينا" هذه اللوحة بالصففداة بني ألواح طاولة عتيمة ال فرتاها م أحد ااه فواح الشففعبية ا ارنالففاو
والغريب ا أمر هذه اللوحة أ ا ال حتمل ضوقيع صف ف ف ف ف ف ففاحبها هلذا بم جمهوال ضنالف ف ف ف ف ف ففبها بعض التخمينا إ "دوالضور" والبعض
اآلخر إ "مارلففيلو"و مساها "يونس مارينا" "بالذبابة"و يموت ع هففبب هذه التالففمية » :عندما علمتها على ا،ائط أصففبحت
الريس
أليف اليوم كان اكنفى قد بدأ يذكل ما ضبمى م طفوليتو وكنت أجد ايها لف ف ف ففيئا غريبا يربطين با،ياة وبوطينو ضذكر حل
باباناو وهو رئيالف ف ف ف ففنا ااوت الذي هف ف ف ف ففج بعد االهف ف ف ف ففتمالت الذي منحته أُلْ َفة ةبابة وجد بالصف ف ف ف ففداة ا ظلمة الزنزانة وطنينها

اكتواص ففل الاث ،م الرغبة ا ا،ياة واكماومةو أمسيتها الذبابة ان لوحيت كانت متنحين ا حال ففا نفال ففه « 36والمد كان د
ايها ضشاهبا كب،ا مع حبيبته لوليتاو ضموت الرواية ع هذا » :اوت مرة يرى الشبه بينها وبني لوليتاو النعومةو لعرها اكرم خلفها
بال طولهو نعومة جالف ف ف ففدهاو حىت ميالن اللبا الذي يتزحلا قليال م كت" اجلهة اليمبو ليربز اجلزف العلوي م النهد اامي
الذي كذنه يريد أن يمفز م اللبا اابيض الشفاف ا غياب محالتني ضعيمان غوايتهما وحركا ما «.37
ضتشف ف ففال هذه اللوحة ا كل مرة بشف ف ففال خمتل" بالرغم ثبا او وةلم الف ف ففب أحوات النور وال،ال و الف ف ففب أحاوت
البطل "يونس مارينا" والفجائع اليت يعيش ف ف ففهاو امالمح اكرأة اكوجودة ا اللوحة ضعرف االه ف ف ففتمرار واهلدوف باه ف ف ففتمرار ص ف ف ففاحبها
ولعوره باامانو امالاحة النور رغم ضيمها ا اللوحة ضتالع عندما ضتالع ا،ياة ا عيين ماريناو ويتملص خواه وقلمه م اكو
الذي يالحمه ا كل مرة بالبب كتاباضه الالياهيةو ا حني ضطغى عليها العتمة حني حياصره اكو ويفجع مبن،ر انتحار حبيبته

لوليتفا انفجفارا » :عنفدمفا التففت ورافه رأى اللوحفة اليت كفانفت ال ضزات ا مافا فاو وجفه امرأة ا العتمفةو ولانفه هفذه اكرة ضغ،
اكشففهد أيءففا مل ير إال الشففمعة اكطفذة واجلمجمة اليت اضالففع حجمها واحتلت ماان هففيدة العتمةو وضشففممت مرايا اللوحة م
لففدة االنفجار الذي هففرح جالففد نوةو رةاةو أنزارو مالكو اللوو وحىت لوليتا ...حىت ااجزاف الناعمة م جالففد لوليتا الطفويل
امنحت ه أي ءف ف ففا وبد لف ف ففعال ا مثل لوحة "مارلف ف ففيلو" أو "دوالضور" مل يبا منها إال بمايا النار اليت رمت كل التفاصف ف ففيل ا
ح،ه وجود اجلمجمة اكهرتئة أما امرأة ضنبض باجلمات وا،ياةو إ ا
ال،لمة «38و لتتاش ف ف ف ف ف فف" له معاين هذه اللوحة اليت لطاكا حل
هشالة ا،ياة ا ظل ضربص اكو الدائم هبا وهو قطب الرحى ا الرواية.
لغل موضوع ا الرهم مالاحة كب،ة م رواية ةاكرة اجلالد ألحالم مستغانمي بنالبة  40باكائة م إمجايل الروايةو

عرف هذا الف أربع حمطا ه  :لوحة حننيو لوحة اعتذارو لوحة أحال و لوحة اجلال ف ففور ا حدى عش ف ففرو وقد ضعاطت أحالم
مستغانمي ا الرهم م خالت لخصية البطل "خالد ب طوبات" الرها اكشهورو امد ضمنت روايتها مبجموعة م اللوحا
الفنية مع،مها متثل صففورا جلالففور مدينة قالففنطينة بدفا بلوحة حنني إ اللوحا ا حدى عشففرو ااانت الرواية حمصففلة ضوالففج
بني اادب وا الرهففم على طوت صفففحا ا39و وضتجلى لففعرية ا الره فم ا رواية ةاكرة اجلالففد م خالت ضوظيفه ع طريا
لغة لعرية ضالتع ،الالما اأاصة بذدوا الرهم كاللوحةو والفرلاةو واالوانو اكوظفة ا الرواية.
يتحدث البطل خالد ع لوحته "حنني" بطريمة اه ف ف ف ف ف ففتعاريةو إة جده يعاملها كإنال ف ف ف ف ف ففان (امرأة)و يص ف ف ف ف ف ففور لنا عالقته
ا،ميمية معهاو انج ده يتحدث معها ويعاملها كامرأة اف عليها ويفتمدها عند غياهباو ايموت عنها »:اجتهت او لوحيت
الصففغ،ة "حنني" أضفمدها وكذنين أضفمدك« 40و خاصففة وأن لوحة حنني متثل أوت جتربة أالد مع الرهففمو وقد كان ةلم بعد أن
برت يده اليالرىو وطلب منه طبيبه أن يرهم أقرب ل ف إ نفالهو ااان أوت ما رمسه هو جالر م جالور قالنطينة "قنطرة
ا،بات"و لتاون لوحة حنني بذلم ضلخيصا كاضيه الذي عاله.
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وظفت أحالم مس ـ ـ ـ ـ ــتغانمي لوحة حنني ضوظيفا انيا ضتناه ف ف ف ف ف ف ففل م خالله ااحداث الروائيةو ن،را ،ركية الداع اليت
ه ف ف ففاات ايها هذه اللوحة منذ بداية الرواية إ آخرها هف ف ف فواف مبعانيها اكاتنزة وألوا ا وأل ف ف ففااهلاو امد كانت مركز ا ل ف ف ففعاع ا
الروايةو حترك أحداث المص ف ففة اليت مجعت خالد بذحال 41والوحة حنني ا الرواية حتا لمافه بذحال واراقه عنها أيء ف ففاو امد
كانت الص ف ف ففداة اليت التمى م خالهلا خالد بذحال ا معر ،الره ف ف ففمو لياون وجها لوجه مع ااقدارو االلوحة رمسها ا نفس
الال ف ففنة الين ه ف ففجلت ايها أحال ا البلدية بطلب م والدها ه ف ف الطاهرو لتاون اللوحة "حنني" ضعمل عدة معاين عند خالد
اه بداية عهده مع الره ف ف ف ففم ومع ا،بو وه

ايته حني يمدمها هدية احال مبناه ف ف ف ففبة زواجها ا ا ضش ف ف ف ففعر أن ضلم اللوحة

ضوأمهاو لتلعب أحال دورها النهائ مع خالد م خالت مااكة هاضفية غ ،متوقعة ضش ف ف ففاره ايها على اللوحة ضموت ايها أ ا قد
وهبتها الالف ففعادةو اال ميلم خالد إال أن يموت هلا » :أنا مل أهبم لف ففيئا ..لمد أعد لم لوحة كانت جاهزة لم منذ مخس
وعش ف ف ف فري ه ف ف ففنةو إ ا هدية قدرنا الذي ضماطع يوما « 42ووبتخليه ع هذه اللوحة يش ف ف ففعر خالد أنه ختلى ع جزف م هويته
ولخصيته المرأة كانت ا يو ما ضعين له كل ل ف :الوط و اا و ا،بيبة.
ضالتع ،أحالم مستغانمي م الرهم أدواضه أيءاو كالفرلاة اليت يصفها اأالد بالعصبية ضعب،ا ع حالة الملا والتوضر
اليت جتتاحه وهو ا حالة ضذهب لرهم لوحة أحال و االفرلاة هذه اكرأة يهبها صفا امرأة قلمة متوضرة ااعصاب نتيجة انت،ار
بداية االلف ف ففتغات على اللوحة(الرهف ف ففم)و وه حالة ضوازي ا،الة النفالف ف ففية أالد إة كان هو اآلخر متوضرا أما هذه اللوحة اليت مل
اار أنه رغم ةلم البد أن أاعل ليئا هبذه
يا رمسها بعدو ورد ةلم ا قوله »:ن،ر إ خشبة االوان اليت كانت بيديو حل
االوان  ..وهبذه الفرلففاة العصففبية اليت كانت ضرتقب مثل ،،ة األا ا،امسةو واجذة وجد ا،ل ا اارة بالففيطة ومنطمية مل
ختطر ببايلو راعت ضلم اللوحة ع خشبا الرهم ووضعت أمامها لوحة بيءاف جديدة ورحت أرهم دون ضفا ،قنطرة أخرى
بالماف أخرىو بواد آخرو وبيو وعابري «  43و وه قنطرة "هيدي رالد" اليت رمسها خالد ا لوحة أعطاها اهم "أحال "و
رهف ف ففم خالد هذه اللوحة بعد أهف ف ففبوعني م ضعراه على أحال البطلةو لتاون هذه اللوحة ضعب،ا ع أحال اكرأة اليت قلبت حياة
خالد وأضف ف ف ف ف ففحت معادال للوط و إة كان يموت وهو يرهف ف ف ف ف ففم هذه اللوحة »:كنت ألف ف ف ف ف ففعر أنين أرمسم أنت ال غ،و أنت بال
ضناقء ففمو أره ففم نال ففخة عنم أكثر نء ففجا  ..أكثر ضعاريجو نال ففخة أخرى م لوحة أخرى كرب معم « 44و هلذا كان م
الطبيع أن ضاون الفرل ففاة قلمة ومتوضرة كص ففاحبهاو اهو انان» ال ضتحرك الفرل ففاة بيده إمنا بروحهو وهبذا ال ضاون الفرل ففاة أداة
للخلط والتلوي وإمنا وهيلة لتجاليد ضرددا الروح « 45و وهذا ما يفالر عصبيتها.
يذيت ا،ديث ع االوان ا الرواية م خالت حديث خالد ع انتماله م الره ف ف ف ففم ا الاتابةو واالوان ه ااخرى
يتعامل معها خ الد على أ ا إنالف ففان غادر مرمسه وضركته إ حيث ال رجعةو وحينها قرر خالد أن يالف ففتبدت االوان با،روف اليت
ما لبثت أن اارقته ه ااخرى حني صف ف ف ف ف ف ففرح خالد بعد قدرضه على بداية كتابة مذكراضهو اامر الذي جعله يعيش حالة ارضباك
ضشبه إ حد بعيد حالة االرضباك ااوت حني طلب منه الطبيب الرهمو إة يموت متالائال » :م أي جاف هذا االرضباك؟ وكي"
ضطابمت مال ففاحة ااوراح البيء ففاف اكال ففتطيلة بتلم اكال ففاحة الش ففاه ففعة البيا ،للوحا مل ضره ففم بعد ..وما زالت مال ففندة على
يبث الص ففور
وحتوت العامل إ جهاز ضلفزيون عتياو حل
جدار مره ففم كان مرمس ؟ وكي" غادرضين ا،روف كما غادرضين قبلها االوان حل
بااهود واابيض امط؟ « 46و هبذا الشال كانت رواية ةاكرة اجلالد ألحالم مستغانمي إحدى أكثر الروايا انتصارا للف
التشايل وأكثرها متثال له.
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خاتمة:
انفات ضال ف ف ففتدع انونا غ ،لغوية يوظفان بنباهة اائمة طاقا ا
إن روايا واس ـ ــيني األعرج وأحالم مس ـ ــتغانمي ما حل

الرمزية واللغويةو خمرتقني باه ف ففتمرار أعراف الال ف ففرد التمليدية م أجل ضذه ف ففيس مجاليا جديدةو أي أ ما زاوجا بني الرواية كف
ختييل وبني الفنون بطاهبا االه فرتاضيج و وهنا نشفف ،أن انفتاح الرواية على الفنون غ ،اللغوية كان بالففبب مالففاحة ا،رية اكتوارة
ا ضمنية الالرد.

اإلحاالت:
 1بش ،خل"و الفنون لغة الوجدانو دار اهلدىو عني ميلةو اجلزائرو د و 2009و ي.48
 2رينيه ويليم واري أوهتنيو ن،رية اادبو ضرمجة :صبح حم الدي و اكؤهالة العربية للدراها والنشرو ب،و و د و 1987و ي.131
3اكرجع نفالهو ي.131
 4بابار جوبو ا التفاعل بني اكوهيمى واادبو الشرح ااوهطو ع.11625
 5بش ،خل"و الفنون لغة الوجدانو ي.70
 6حال لشارو الرواية العربية والفنون الالمعية البصريةو اجمللة العربيةو الريا،و د و د و ي.70
 7ميشات بوضورو وث ا الروية اجلديدةو ضرمجة :اريد أنطونيو و منشورا عويدا و ب،و و 2و 1982و ي.40
8اكرجع نفالهو ي.56
 9واهيين ااعراو رمل اكاية (ااجعة الليلية الالابعة بعد اال")و دار كنعانو دمشاو .1993
 10واهيين ااعراو كروماضوريو (هوناضا الباح المد )و منشورا الفءاف ا،رو منشورا بغداديو .2008
 11واهيين ااعراو البيت ااندلال و منشورا اجلملو ب،و و بغدادو 2010و ي.07
12اكصدر نفالهو ي.07
 13أمحد همط و دراها ا اكوهيمى اجلزائريةو اكؤهالة الوطنية للاتابو اجلزائرو د و 1988و ي.41
 14مل يبا منها ا اجلزائر إال  14نوبة حتوي ما يمارب 400قطعة موه ف ففيمية يتغب هبا إ اآلن وه  :الديل واجملنبة وا،ال ف ففني والعراح والرمل ورمل
اكاية والغريب والزيدان والرصد واكزمو والالياة ورصد الديلواكاية واجلاركة واكواتو اكرجع نفالهو ي.41
 15واهيين ااعراو البيت ااندلال و ي .193
 16واهيين ااعراو كرمياضوريو هوناضا الباح المد و ي.354
 17هو موهيم إيطايلو أل" العديد م ااعمات ااوبرالية ألهرها :عطيل وعايدة.
 18واهيين ااعراو كرمياضوريو هوناضا الباح المد و ي.25
19اكصدر نفالهو ي.22-21
 20نفالهو ي .23
 21نو ي.452-448
 22أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو دار اآلدابو ب،و و 15و 2000و ي.354
 23اكصدر نفالهو الصفحة نفالها.
 24نفالهو ي.355
 25نو ي.356
 26نو ي.359
 27نو الصفحة نفالها.
 28نو ي نفالها.
 29نو ي.360-359
 30هيجلو ا اكوهيمىو ضرمجة :جورا طرابيش و دار الطليعة للطباعة والنشرو ب،و و لبنانو 1و 1965و ي.36
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 31أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو ي.353
 32حال لشارو الرواية العربية والفنون الالمعية البصريةو ي.108
 33واهيين ااعراو كروماضوريو هوناضا الباح المد و ي.100
34اكصدر نفالهو ي.143
 35نفالهو ي.88
 36واهيين ااعراو أصابع لوليتاو الصدى للصحااة والنشر والتوزيعو ديبو 1و 2012و ي .358-357
37اكصدر نفالهو ي .231-230
 38ن نفالهو ي .451
 39ين،رو نالففيمة كريبعو و اهففتثمار الفنون ا رواية ةاكرة اجلالففد احال مالففتغامن و مذكرة ماجالففت،و قالففم آداهباو جامعة حممد خيءففرو بالففارةو
اجلزائرو 2008و ي.63
 40أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو ي.90
 41ين،رو ناليمة كربيعو اهتثمار الفنون ا رواية ةاكرة اجلالد احال ومالتغامن و ي90
 42أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو ي.375
43اكصدر نفالهو ي.135
 44نفالهو ي .137-136
 45ناليمة كربيعو اهتثمار الفنون ا رواية ةاكرة اجلالد احال ومالتغامن و ي.33
46اكرجع نفالهو ي.61-60
قائمة المصادر والمراجع:
المصادر:
 .1أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو 15و دار اآلدابو ب،و و .2000
 .2واهيين ااعراو أصابع لوليتاو 1و الصدى للصحااة والنشر والتوزيعو ديبو .2012
 .3واهيين ااعراو البيت ااندلال و د و منشورا اجلملو ب،و و بغدادو .2010
 .4واهيين ااعراو رمل اكاية (ااجعة الليلية الالابعة بعد اال")و د و دار كنعانو دمشاو .1993
 .5واهيين ااعراو كروماضوريو (هوناضا الباح المد )و د و منشورا الفءاف ا،رو منشورا بغداديو .2008
المراجع:
 .1بش ،خل"و الفنون لغة الوجدانو د و دار اهلدىو عني ميلةو اجلزائرو .2009
 .2رينيه ويليم واري أوهتنيو ن،رية اادبو ضرمجة :صبح حم الدي و د و اكؤهالة العربية للدراها والنشرو ب،و و .1987
.3
.4
.5
.6
.7

حال لشارو الرواية العربية والفنون الالمعية البصريةو د و اجمللة العربيةو الريا،و د .
ميشات بوضورو وث ا الروية اجلديدةو ضرمجة :اريد أنطونيو و 2و منشورا عويدا و ب،و و .1982
أمحد همط و دراها ا اكوهيمى اجلزائريةو د و اكؤهالة الوطنية للاتابو اجلزائرو .1988
هيجلو ا اكوهيمىو ضرمجة :جورا طرابيش و 1و دار الطليعة للطباعة والنشرو ب،و و لبنانو .1965
نالفيمة كريبعو و اهفتثمار الفنون ا رواية ةاكرة اجلالفد احال مالفتغامن و مذكرة ماجالفت،و قالفم آداهباو جامعة حممد خيءفرو بالفارةو
اجلزائرو .2008

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

222

 أعمال الملتقى الوطني:عدد خاص

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
2018  ديسمبر12
إسقاط الفن التشكيلي على رواية أصابع لوليتا لواسيني األعرج
)اجلزائر- د صالح الدي ملفوف (جامعة مخيس مليانة/هعاد ضيشوداد
:ملخص
.. دف الدراه ف ففة إ رص ف ففد العالقة بني الف التش ف ففايل واالدب م خالت الرواية اكغارية اليت جتلت ا رواية " أص ف ففابع لوليتا
لواهففيين ااعرا و االااضب يالففتدع الف التشففايل واكتمثل ا لوحة اصففل العامل واليت وضففعها ضففم الالففرد كصففورة حميمية
براز مدى النفاح ا العامل العريب االلوحة بتناقء ف ف ف ففا ا بني اجلمات

وخص ف ف ف ففها بالعناية لتاون النفس الذي ضرضاز حوله الرواية

الة،ياة وانجده جعل هلا مال ف ف ففارا ه ف ف ففرديا متال ف ف ففارعا ضارة ورضيبا ضارة أخرى أا يعاس ا، والوض ف ف ففوح واكو وا،والمبح و الغمو
 مذلوف يرضم،الفارية و النفالف ففية للروائ واهف ففيين االعرا وحماولته التجالف ففيد بالصف ففورة ليءف ففم للالف ففرد الروائ اهف ففماطا انيا غ
. بالنص كالتوى اجلمالية اكطلمة
. الف التشايل و لوليتاو لوحةو أصل العاملو الالردو اهما و اجلمالية:الكلمات المفتاحية
Résumé:
L’étude a pour but de suivre la relation entre l’art plastique et la littérature
à travers le roman marocain qui se reflète dans le roman "Les doigts de Lolita",
écrit par Waciny Laredj, l’écrivainfait appel à l’art plastique qui est la peinture
de l’origine du monde, qui est placée dans la narration comme une image réelle
et dédiée à l’âme sur laquelle le roman est fondé. L’hypocrisie dumonde arabe,
cette peinture contrastait entre beauté et laideur et ambiguïté et clarté entre
clarté et vérité et vie, nous trouvons qu’il s’agissait d’une piste narrative
accélérée parfois inintéressante, reflétant l’état intellectuel et psychologique du
romancier Asini Lame et sa tentative de dépeindre l’image pour assurer la
projection narrative Une technique peu commune élève le texte au niveau de
l'esthétique absolue.
Mots-clés: art, Lolita, peinture, origine du monde, récit, projection, esthétique.
Summary:
The study aims to follow the relationship between visual art and literature
through the Moroccan novel which is reflected in the novel "The fingers of
Lolita", written by Waciny Laredj, the writer uses art plastic which is the
painting of the origin of the world, which is placed in the narration as a real
image and dedicated to the soul on which the novel is based. The hypocrisy of
the Arab world, this painting contrasted beauty and ugliness and ambiguity and
clarity between clarity and truth and life, we find that it was an accelerated
narrative track sometimes uninteresting, reflecting the intellectual and
psychological state of novelist Asini Blade and its attempt to portray the image
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to ensure the narrative projection An unusual technique raises the text to the
level of absolute aesthetics.
Keywords: art, Lolita, painting, origin of the world, narrative, projection,
aesthetics.
تمهيد:
ضتال ف ففرب الفنون التش ف ففايلية إ الاتابة الروائية اتجعل م الااضب واكنجز الروائ وه ف ففيلة للتعب ،والتص ف ففوير الفين وهذا بوص ف فف"
عامل الف التشف ف ففايل وما يدور ا أروقة ومعار ،اللوحا التشف ف ففايلية انجد هذه العالقا اضالف ف ففعت لتشف ف ففمل العاكية الفنية و
لتتطور ا ضداوهلا ا الال ففاحة الثمااية لتص ففبح الال فففة مجالية ا عهد الفار اكابعد حداث و أص ففبح الاتاب اكعاص ففرون العرب
يال ف ففمطون ألوان الف التش ف ففايل على مال ف ففرودا م بإدخات الفلال ف فففة الفنية لطرحهم الفاري عطاف العمل االديب مجالية الف
والال ففرد معا .باكزا بني الف التش ففايل والف ااديب وهذا ما ه ففنتمثله ا اجلانب التطبيم هلذه الدراه ففة ا رواية أص ففابع لوليتا
للروائ وهيين ااعرا .
 /1ارتباط الفن التشكيلي باألدب:
يعد ا لف التش ففايل ا عص ففر العوكة وا،داثة جدلية الال فففية واارية مهد ل،هور الن،ريا اجلمالية اتذهف فال ففت الن،ريا
اليت حتدد معيار اجلمالية واليت حتدد ضص ف ف ف ف ففني" اللوحا الفنية وم جانب اخر كان البحث ع مجالية اادب و اارضبا الف
التشففايل باادب يتجالففد ا اللغة التواصففلية اليت ضشففد اكتلم لاالاا باكشففاهدة اكرئية وغ ،أن االختالف يام ا طريمة
الطرح هلذه اللغة ف"  ...لغة الف التشف ف ف ف ف ف ففايل ه  :االوان  ...بينما لغة اادب ه االفا وواجلمل ومعانيها ...اإنه
حصفيلته نمل اكشفاعر إ المارا الذي يتفاعل معها وأما الفنان التشفايل وايصفل إ التذث ،ا اكشفاعر م خالت اللوحة ...
والفنان التشايل يتذثر باادب كما يؤثر بدوره ا اادب " ( )1
وجد الف التش ففايل يرضبط بعملية الره ففم الذي يعترب وه ففيلة ضعب،ية ختتص باجلمالية و الروح ا نال ففانية غ ،أنه ميتاز بالال ففاون
لذلم جد أن " ...الرهم ال يالتطيع أن ينتمل لنا إال قطعة واحدة ووم مث ال ميا أن ياون اكشهد اكرهو إال هاكنا واف
التصوير ا مااين وأما اادب اف زماين  ...ال يم" ا طريمه أية عمبة متنعه م نمل اكشهد بذلوانه الطبيعية " ()2
هلذا جد االدب يتميز باحتواف أغلب الفنون الثمااية ااخرى ةلم ان " التص ففوير ااديب ال يتم داعة واحدة بل ل ففيئا اش ففيئا و
اما ا التصوير بالريشة اإن اكشاهد يرى اللوحة ا اة واحدة  ...االالرد ا النص الروائ ال يمو بشرح اللوحا اكرهومة و
بل إنه الفدها  ...غ ،أن الالفرد بوصففه ممولة زمنية يءفف على الف التشفايل م بعده التاويين و ايتاشف" على طبماضه
الزمان واكاان واتصبح اللوحة اكرهومة ضم مالار ا،ركة الالردية ...إن اللوحا التشايلية ا النص ه وليدة قالوة الزم
وضيه اكاان " ()3
ضداخل الفنون اأطابية بالف التش ف ففايل و قد أحدث ضعالما بواقع الرواية العربية وأص ف ففبح كنال ف ففا ثماا ل ف ففامل متحرر م كل
الميود و ليتال ف ف ففع هبما ا،ات ،د االنال ف ف ففجا اكطلا لتتش ف ف ففال اجلمالية النص ف ف ففية "  ...بفء ف ف ففل ضداخل اأطاب الال ف ف ففردي بالف
التش ف ففايل وحتولت البنية اللغوية ا اأطاب الروائ إ بنية معراية وا ا ضطمر ثمااة غريبة ضروا لف الره ف ففم و التص ف ففوير "...
()4
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بالبحث ا التعالا بني الفنون اادبية و الفنون التشف ف ف ف ف ف ففايلية وما لفه م اثر هلذا أوجد"  ...حديث التعالا مبا بني الفنون و
واكتش" ايما بعد ضعالا أكثر هحرا وضشويما واعجابا يام بني وحدا أصغر ضمع داخل ضلم الفنون ووقد كانت اللوحا
اكرهومة الب مذاهب و مدار انية خمتلفة )5( "...
بالعودة لبنية اللوحة التش ففايلية اليت اه ففتلهم اادباف منها اجلمالية واالبنية ايها " ...ليال ففت منعزلة إ ا ا اضص ففات مع اكاونا
البنيوية للنص و حيث ضاش" اللوحة معطيا النص وختصبها ...ليبين هوية هردية قائمة على ضعددية ااجنا ووالالات هنا
أن الملم احتوى الريش ف ف ف ففة وطوعها أدمة مناح مجالية ا الاتابة الروائية ...ليدخل الال ف ف ف ففرد لعبة البيا ،والال ف ف ف ف فواد داخل لعبة
االوان " ()6
اهتعانة اادب و بااخص الرواية بالف التشايل لتربير وضفال ،قءايا الدي و اجلنس والالياهة "  ...اليت خءع ايها الفار
ااورويب للعص ف ففر الانال ف ف  ...اه ف ففتطاع الفنان أن حيما للتش ف ففايل أدافه الال ف ففليم والص ف ففحيح وخروجه م بوضمة الال ف ففيطرة على
أاااره وأحالمه و حتت متطلبا و رغبا الالف ف ف ف ف ف ففلطة  ...واليو يفر ،الواقع اجلديد حتدياضه ووالبد م رصف ف ف ف ف ف ففد الواقع اكتغ،
واهف ف ف ففتمراف أحداثه واهمها اهما عميما و إن قدرة العمل ه اليت حتدد مالف ف ف فف،ة الفار و الف ا هذا العصف ف ف ففر و ومل يعد التمدمي
بشال الالابا أو مؤثرا الرتاث " ()7
با،ديث ع مشففالة ضوظي" الفنون التشففايلية لمءففية اجلنس و ضوظيفه واهففماطه على الالففرد العريب اهؤالف الاتاب اعتمدوا
ا،رية الفنية اكطلمة ااان " اجلالففد بوصفففه حامال للذا ا نالففا نية قد ح ،بش ف ف م االهتما عرب الثمااا و ا،ء فارا
 ...العالقة بني الف وااخالح عالقة قدمية وقد ا بداع ةاضه ...يتص ف ف ف ف ف ف ففارعان ا حمراب واحد  ...وهاذا ضتعا الدعوا
باه ف ففتماللية الف ووعد ارضباطه بالميم ااخالقية و الدي بل حىت بنفال ف ففية ص ف ففاحبه ومبدعه ...إةا كان البعض يرى ا اادب
اجلنال لرا وارمبا رأى البعض ااخر ايه خ،ا أو أخالقاو إة يعده البعض نوعا م التنوير و()8
اففالعالقففة بني اادب والففدي و ااخالح ال ضبتعففد ع وجهففة ن،ر عالقففة الف بففالففدي " بيففد أن اامر ال يم" عنففد هففذا ا،ففد
امءف ففمون العمل ااديب ال ينحصف ففر ا مال ف ف ائل الدي و األا و بل يتالف ففع الف ففياف أخرى ميا أن ضاون موضف ففع انتماد ومنها
اكعلوما اأاطئة و ضصففوير العادا و التماليد ضصففويرا زائفا ...وغ ،ةلم أا ميا أن يمع ايه ااديب ا الغلط ويفالففد على
المارا أو الالامع ضذوقه "()9
ضام أاية الف التش ف ف ففايل ا أنه"  ...ع ل مال ف ف ففاحة للخيات و التص ف ف ففوير و اجلمات و يال ف ف ففرح ايها المارا بوجدانه وايؤدي
وظيفتني ا أن  :التبليذ واجلمات و مجات التصوير و مجات اللغة و مجات الف وو مجات اادب و هنا ال ضعار ،أو قطيعة أمنا ا
واخالح ومجات "( )10
الفنون التش ف ف ففايلية ضعط ا ابية والتحرر الفاري الهذا " ميانها أن ضال ف ف ففهم ا خ ،البشف ف ف فرية ضارة بره ف ف ففالتها اجلمالية وأخرى
بالتنبيه للرمزي اكصفور لبعض اكفاهيم ا نالفانية العامة اليت ضرضبط موح ا نالفانو االتحوت ا،اصفل ا اكفاهيم ا،ديثة للف و
ا بداع و ثمااة العوكة اليت ال ضعرتف با،دودو ونالتطيع الموت أن الف اليو حررنا م اأاما التمليدية ااكادميية " ()11
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جد وظائ" الف وضداخلها مع اادب لف ف ف ف ف ف ففالت رقيا ا الذوح ااديب وهو ب" لف ف ف ف ف ف ففال وثيا يعاس أاية الفنون ودورها
االجتماع واالف متغلغل ا الال ففياحة و الدي و ا،ب ...اإةا كان الف قدميا حارا على طبمة بعينها اإن الف ا ا،مبة ما
بعد ا،داثية متاح للجميع وحيث أصبح اكتلم العادي يبحث ع ا هبار و اكفارقة ا كل ما يشاهد " ()12
يالتمر التطور ا الرؤية الفنية بني المدمي الاالهيا و ا،ديث اكتمرد لنجد" ا ا الرهم الاالهيا و خصائص ضشايلية
ثابتة و االرهففا ال يارر اكن،ر بل يغ،ه وحيوله و وهاذا اإن الرهففم ال يعيد ا نتاا ووإمنا يمو على إنتاا م،هر جديد وصففورة
جزئية جممدة مؤطرة وميتة " ( )13
ي،هر التمرد ا الرهف ف ف ف ففم ا خروجه ع مذلواه العادي بواهف ف ف ف ففطة الالما اادبية اذحيانا " حيدث الرهف ف ف ف ففم على الورقة وأحيانا
يهاجر إ عامل أخرو هو ع امل الالما  ...وا هنا بصف ف ففدد ضيالف ف فف ،العبور م الرهف ف ففو ا الالما أو م وجه اللوحة إ
هامشها وهوف نتدرب على الاتابة على ظهر اللوحة وم أجل أن نداع باللوحة او التحرر م إطارها اأشبيو اكتخشب و
او نص م حرب و إن الرهو ضذيت إلينا بال هوية جاهزة وه رهم امط ضدعو إ والدة رهم أخر " ()14
عرات الاتابة الروائية ظاهرة االنتحات بص ف ف ففيغة حداثية مع الفنون التش ف ف ففايلية الهذا " ميتد االنتحات بوض ف ف ففوح أبعد باث ،م
اعداد نص ف ف ففوي أخرى ا ابداعا أدبية جديدةو وأل ف ف ففااال انية مص ف ف ففاحبة ويص ف ف ففبح الره ف ف ففم و النحت والتص ف ف ففوير والال ف ف ففينما ,
والنصوي قد اكتالبت ايماعا خاصا ووداللة خاصة ا أعماب ن،رية ما بعد ا،داثة ا أواخر المرن العشري " ()15
عرف العص ففر ا،ديث ضش ففاال انية ضداخل ايها اكادي واكعنوي وبرز ا مء ففمو ا الرمز و ضفش ففى الغمو ،هلذا كان لبد م
الرجوع إ واقعية التواصف ففل بوهف ففيلة ضعب،ية و بلغة هف ففهلة هلذا كان " التعب ،يشف ففتمل  :الاال و الاتابة والفنون وومنها الرهف ففم
ووبدأ الدوت ضعط الرهم أاية خاصة انه لغة ههلة المرافة ووعاكية االنتشار وانتماهلا ههل م ماان إ أخر " ()16
ضعدد أوجه ضوظيفا الف التش ففايل

ء ففع لعنص ففر التذويل و اكمابلة الفنية بني ما ره فم وما كتب وهلذا ضعترب " الوجه اكتعددة

للوحا التش ف ففايلية ض ف ففم متوجا الال ف ففرد و بإماا ا أن ضنتج طبما متعددة م اكعاين و مال ف ففتويا خمتلفة م التذويل ...
ميتاز الف التش ففايل مب،هر كوين يتجلى ا بعده ا نال ففاين وانه يال ففتلهم طاقته م الوجود ا نال ففاين وبوص فففه خطابا بص ففريا "
()17
بالعودة للالرد وعالقته بالف التشايل لبد م الرتكيز على أنه ليس وهيلة لارحة للف بل يتعدى به ليفالر له ظواهره النصية
ويعطيها البعد النمدي بص ففبغة مجالية خارجة ع اكذلوف ,هلذا اعترب" الال ففرد ا النص الروائ ال يمو بش ففرح اللوحا اكره ففومة
وبل إنه ال ففده ا وغ ،أن الال ففرد بوص فففه ممولة زمنية ويء ففف على الف التش ففايل م بعده التاويين وايتاش فف" على طبماضه
الزمان واكاان واتصففبح اللوحة اكرهففومة ضففم مالففار ا،ركة الالففردية وإن اللوحا التشففايلية ا النص ه وليدة قالففوة الزم
وضيه اكاان وحيث اللون والريش ففة و اتحوت اللوحا التش ففايلية ا النص إ حما  ...م هنا يص ففبح مت،هر ا التص ففوير ا
النص و امنا هو جمموعة قءايا أيمونية قصصية ضناش" بلغتها اأاصة ع قص ا،ادثة)18 ("...
 /2اسقاط الفن التشكيلي على رواية " أصابع لوليتا" لواسيني األعرج:
رواية أص ففابع لوليتا لواه ففيين ااعرا ضؤرخ كرحلة عاص فففة م ضاري اجلزائر و إة ضناولت ارتة العشف فرية الال ففوداف اليت كانت عص ففيبة
على اجملتمع اجلزائري وحيث كان الفار اكتش ف ف ف ف ف ف ففدد متميدا للحريا الفارية والرواية ضصف ف ف ف ف ف ففور منط عيش الفئة اكثمفة ا الغربة
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ااكالف،ة اادبية ضطور لتنمد اهلوية الوطنية ا نمدها للدي واجلنس والالفياهفة ممارنة بعديلتها ااوروبية اليت حترر م هفلطة
الدي واجلنس والال ففياه ففة هلذا جد الرواية ا ا أحداثها متش ففعبة ا معاجلة الطابوها بال ففرد و ه مغلفة با،مالية الفنية لعامل
اللوحا الفنية اشخصيا ا عربية األفيا غربية ا،ءور الالردي .
يالف ف ففرد الااضب على لالف ف ففان بطل ه ضفاصف ف ففيل دقيمة م حياضه بدفا م طفولته ا ارتة لف ف ففهرضه اادبية ولتمتد أحداث الرواية ا
ضص ف ف ففوير قص ف ف ففة حب بني بطلني عربيني ا مساف أوروبا الفتاة "نوة" أو "لويتا" عارض ف ف ففة اازياف ويونس مارينا الااضب هربا م
اجلزائر للبحث ع الذا اكتحررة واكماومة لسهف ف ففالميني الذ ي حيامون اجلزائر بيد م حديد لتصف ف ففل ،د حماولة اغتيات للبطل
يونس مارينا ا معر ،الاتاب بذكانيا لرتاجع وضرهف ف ف ف ف ف ففل اتاة اكعر ،اليت ضدخل حياضه كدخوت بطلة رواية " لوليتا" لنابوكوف
اليت كانت بني الاهل ارب الذي كان يعشا الطفلة لوليتا اليت أصبحت هو بالنالبة له هذه الرواية اليت القت وقت إصدارها
انتمادا كا ايها م احش أخالق و والتناي بينها وبني "أصابع لوليتا " يطرح اارة التحرر م العائا ااخالق و اهو اهمط
لخصية لوليتا على بطلة المصة نوة مبالماها ا الرواية و با لارة إ الشبه بني الربافة والشيطنة النالوية و لتربز لخصية م
ماضف البطل يونس مارينا "مرمي ما جدالينا واليت كانت أوت أنثى برز ا حياضه كربوز لوحة أصفل العامل أو لوحة مرمي اجملدلية
اليت متثل النعومة واللط" مع النور وال،ال وكذلم اكو وا،ياة هذه اللوحة وضشالها له ا اكاخور بنفس صورة اللوحة الزيتية
اليت حدثت ه عنها وبنفس ا ض ففافة اأااتة ونفس النعومة و الذي رهف ف ا عمل مارينا واؤاده وهنا يربز دور الف التش ففايل ا
رهم صورة اللوحة الزيتية بذبعاد ثالث
وص فف" للوحة ووص فف" لتمثل مرمي ما جدالينا كعامل لوحة اكرأة ةا الوجه الناعم ينا خدها اليال ففر على أص ففابع يدها اليال ففرى
وب ينما ضنا على أص ف ف ف ف ف ففابع اليد اليمب مججمة كانت بدورها ضنا على كتاب ض ف ف ف ف ف ففخم خترتقه ظالت اكاان و ض ف ف ف ف ف ففوف هارب م
الفجوا ويعة ال ض،هر منها إال ةبالتها اكشتعلة ووجد وضع كطبوعة اللوحة ا النص و وهذا يدت على أاية ضوظي" واهيين
ااعرا للف التش ففايل لربز أاااره التحررية يربز التناقء ففا اليت حتيط به بني ا،ب و اكو و التيه واامل ,وجد التجال ففد
للف ا الرواية يتمثل ا اجلدوت اكوايل م الباليط إ اكتعالا.
تشكل الفن

المثال

داللتي

ه ف ف ف ف ففرقة كتاب ملون و ال ف ف ف ف ففتهاف  ... "-1جففده قففات لففه ةلففم ا وقففت مبار ن،رة اه ف ففتباح ومتهيد لتش ف ففال الف ا
االوان و أصيب مبس االوان عنفدمفا هف ف ف ف ف ف ففرح كتفابفا ملونفا  ...افذجفابفه بعفويفة الرواية .
اارا :الف ف ف ف ف ف ففتهيت االوان اليت ا الاتاب ومل
أعرف كي" احصل عليها " ()19
... " -2الففتمت لعطرها وضففحم اجلد يومها
أدرك أن حفيده كان ا ض ف ف فففة أخرى و ض ف ف فففة
الذي أصيب مبس االوان وا،روف)20( "...
لوحة اهتشراقية و ألوان زيتية

 ..." -1م أي خرجت ؟ أي وجه؟ مالمح ربط اجلم ف ففات اانثوي ب ف ففاجلم ف ففات الفين
خطت بنعومة مدهشة وكذ ا خرجت م لوحة وباللوحة الزيتية ووربطه بالنور والش ففروح
.
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اه ف ففتش ف فراقية بذلوان زيتية متهادية بني النعومة و
الالاينة )21( "...
جملة ملونة

... " -1كففانففت معطرة وأنيمففة كففذ ففا خرجففت ربط اجلم ف ف ففات ب ف ف ففذن ف ف ففاق ف ف ففة اللون اكتم
م جملة ملونة أو م كتاب مجيل  )22( "...واكدرو .

لوحة أص ف ف ف ففل العامل وغوه ف ف ف ففتاف  ... " -1ضعجبين لوحة أص ف ف ف ف ف ففل العامل ؟ضعراها ربط الف بااخالح والدي ا أص ف ف ف ف ف ففل
وكوريب وانان وا يروضيم وماين ؟أحدثت ض ف ف ففجة كب،ة ...أهداين ص ف ف ففورة عنها العامل .
و أوكبيا و

رحل عابر  ...راح يش ففرح يل اللوحة مص ف فرا أ ا التذري للف و ربطه بالالياهة
لغوه ففتاف كوريب عاس ما يدعيه ال ففباه النماد و نفاح العامل الالياه والديين .
ووهو انان م المرن التاهف ف ففع عشف ف ففر وقاد التيار
الواقع إ درجة االهف ف ف ف ف ف ففتفزاز وواتح اابواب
على مص ف ف ف ف ف ف فراعيهففا على موضف ف ف ف ف ف ففوعففة ا يروضيفم
للره ف ففامني اكص ف ففوري االحمني وأظهر ا أص ف ففل
العامل وما خبذه ماين ا لوحته أوكبيا ,وخبذ ما
أظهره ماين أيء ف ففا ومال ف ففتفزا بذلم حالة النفاح
ا العامل اليت أص ف ف ف ف ففبحت معممة .عندما نلتم
ا اكرة المادمة ه ف ف ف ففذحا لم ع هذه اللوحة
و وكي" منع الاذابون ظهورها " ()23

الال ففم"و البيا ،واللوحة اجملللة ... " -1ن،ر للالف ف ف ف ف ف ففم" قليال مل ضر إال البحففث ع الص ف ف ف ف ف ف ففففاف الروح وا،يففاد
بالالواد .لون حيادي .

البيففا ،والبيففت كلففه أبيض ال لون أخر يمطعففه الفاري .ا
أا جعل اللوحة اجملللة بالال ف ف ف ف ف ف فواد خترتح اكاان
ك ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فل ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففه
 يبدو أنم مذخوة باللون اابيض .ليس بش ف ف ف ف ف ف فاففل خففاي يرحيين امط انففه لونحيادي ميا أن نء ف ففع عليه ما نش ف ففاف واي،هر
ماهو غ ،أبيض جليا باأص ف ف ف ف ف ففوي العناص ف ف ف ف ف ففر
الالوداف.
 عنفد البعض اللون اابيض ردي" اكو ...عندي على ااقل .
 ليس لف ف ف ف ف ففرطا ميانم كالف ف ف ف ف ففر هذه الصف ف ف ف ف ففورةبفإعطفائهفا ضفال ف ف ف ف ف ف ف،ا أخرى والبيفا ،مفدهش
ي ففاده وضرك ففب علي ففه كف فل االوان وب ففل وضتحف فد
به)24( "...
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لوحة ع،يمة ومملدة ومارلف ف ففيلو ... "-1كي" يتخلى رجففل عففاقففل ع لوحففة ابراز مشففاكل الف التشففايل و اكتمثل
ا الال ف ففرقة والتمليد ليدت على ا حاطة
ودوالضور واللوحا الاالهاية ع،يمة جلورا دوالضور "...
 ... " -2م قف ففات لف ففم أ ف ففا جلورا دوالضور بتشايلة الفين داخل الرواية .
وكدره ف ففة أص ف ففحاب العتمة ورأيت ااص ف ففوت ا
اللوار و والبف ف ففد أن ضاون مملف ف ففدة ويمف ف ففات إن
لخصا امسه مارليلو و هو إيطايل قد أجزها و
ليس دوالضور ؟معروف أن ف ف ففه واح ف ف ففد م أكرب
ممليدي اللوحا الاالهياية "
()25
ص ف ف ف ف ف ف ففورضفني واكفرأةو اجلفمفجفم ف ف ففة  " -1ان،ر جيدا هلاضني الصف ف ف ف ف ف ففورضني وضذملهما الرتكيز على لوحة جتال ف ف ففد نال ف ف ففاف يونس
والفن ف ففان واللوح ف ففةو الءف ف ف ف ف ف ففوف و ب ففدق ففة وم ففاةا ضرى  229229ض ففذملهم ففا ب ففدق ففة مارينا اكختفا بني ال،لمة والنور بني
وحتميص ماةا ضرى؟.....
ال،لمة نفالففها وجه اكرأة نفالففه ؟ا،ركة ضمريبانفالففها و اليد نفالففها على اأد اامي نفالففه و
اجلمجمف ففة نفال ف ف ف ف ف ف فهف ففا على الرغم م التغ،ا

ال،لمة.

اكباح واا،ور .

الطفيفففة اكتعلمففة بففالءف ف ف ف ف ف ففوف و برؤيففة الفنففان اليت
ضتحرك م لوحة إ أخرى أيءا إ أن يالتمر
ائيا على ل ف ف ففال حمدد ياون هو اللوحة "...
()26
قائمة الهوامش
( - )1ين،ر :حممود البيوين و أهرار الف التشايل

والشركة الدولية للطباعة والماهرة ومصر و 3وي160

(- )2ين،ر :التذوح ااديب و إبراهيم عو ،و ماتبة الثمااة والدوحة و قطر و2005وي.158
(- )3ين،ر :إبراهيم عو ،و التذوح ااديب و ي ).338
(- )4ين،ر :اتيحة العزوين والاتابة الروائية عند واهف ف ففيين ااعرا ا ضف ف ففوف مجالية التلم ورهف ف ففالة دكتواه وأدب عريب وال ف ف فراف حممد بشف ف فف ،بو رة
وجامعة وهران و2012 /2011وي.229
(- )5ين،ر :أجمد محيد التميم وممدمة ا النمد الثماا التفاعل ودار كتاب نالرون وب،و ولبنان و" 1و(د )وي.53
(- )6ين،ر :اتيحة العزوين والاتابة الروائية عند واهيين ااعرا ومرجع هابا وي.437
( - )7ين،ر :صاحل رضا ومالمح وقءايا ا الف التشايل اكعاصر و اهليئة اكصرية للاتاب ومصر 2005و(د )وي.55
(- )8ين،ر :عبد العايل كيوان و أدب اجلالد بني الف وا هفاف (دراهة ا الالرد النالائ ) و مركز ا،ءارة العربية والماهرةو مصرو 1و2003و
يو24و28
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(- )9ين،ر :إبراهيم عو ،والتذوح ااديب ومرجع هابا وي.133
( -)10ين،ر :عبد العايل كيوان وأدب اجلالد ومرجع هابا وي 31
(- )11ين،ر :كلود عبيد والف التشايل (نمد ا بداع وابداع النمد ) ودار الار اللبناينو لبنان و(د )و(د ) وي31و و35
(-)12ين،ر :كلود عبيد و اكرجع الالابا وي 80و81
( - )13ين،ر :بدر الدي مصطفى ودروب ا،داثة ودار هنداوي و اكملاة اكتحدة و 1و2017وي 88
(- )14ين،ر :ا الزي بنشفيخة اكالفايين و حترير ااالفو (كالفا ا اجلماليا اكعاصفرة ) ومنشفورا االختالف واجلزائر و منشفورا ضففاف و
الريا،و الالعودية  /ب،و و لبنان و دار رامان و الربا واكغرب و 1و2014و ي143
( -)15ين،ر :جويل ه ف ف ف ف ف ففانفدرز وضر :عبفد اكمصف ف ف ف ف ففود عبفد الارمي وا عفداد و االنتحفات واكركز الموم للرتمجفة والمفاهرة ومصف ف ف ف ف ففر والعفدد1553:و
1و 2010وي212و
(-)16ين،ر :كلود عبيد والف التشايل ومرجع هابا وي.36
(- )17ين،ر :لمرون نزار ومعاداة الصورة ا اكن،ور بني الغريب و الشرق و 1و2009وي.34
( -)18ين،ر :اتيحة العزوين والاتابة الروائية عند واه ف ففيين ااعرا ومرجع ه ف ففابا ي(297ين،ر :ماري لويس و او ن،رية لمرافة الفنون البص ف ف فرية
وي 338و/ 339ين،ر:ر.روجرز ارانلاني والشعر والرهم ي211
( -)19واهيين ااعرا وأصابع لوليتا ودار صدى للصحااة والنشر والتوزيع وكتاب ديب الثمااية و 2012وو1وي22
( - )20واهيين ااعوا و اكصدر الالابا وي .22
(- )21اكصدر نفالهوي33
(- )22اكصدر نفاله وي38
( - )23اكصدر نفاله وي76و77
(-)24اكصدر الالابا وي221
( -)25اكصدر نفاله وي393و394
( - )26اكصدر نفاله وي396
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تجسيد فن الرسم واألزياء في رواية ذاكرة الجسد " ألحالم مستغانمي "
ه يوه" جهينة /مهدان ناليمة (جامعة مخيس مليانة –اجلزائر)
ملخص:
ضشففهد الرواية اجلزائرية اكعاصففرة ظاهرة ضداخل وضفاعل بني اأطاب الروائ والفنون بذنواعها و وجاف هذا التداخل اهففتجابة
كتطلبفا ا،فداثفة و الم ضعفد الروايفة ابفداعفا منغلمفا على ةاضفه و ولعفل أبرز ااعمفات الروائيفة اجلزائريفة اليت مثلفت االنفتفاح الروائ
واعترب متردا على أصف ففوت الرواية والالف ففرد التمليدي كانت رواية ةاكرة اجلالف ففد لااضبتها أحال مالف ففتغامن و اوظفت ايها بعض
ااجنا اادبية مثل أدب الرحال و كما وظفت أيءففا بعض الفنون اليت هلا عالقة وثيمة باادب كالرهففم والشففعر واكوهففيمى
وكذا العامل الرتاث الذي جتلى ا اازياف و مشالتا بذلم بنية مجالية أثر على معمار الرواية وعلى أبعادها الداللية .
الكلمات المفتاحية :أجنا أدبيةو التجريبو الرهم واازيافو ةاكرة اجلالد.
Abstract:
the modern Algerian novel is witnessing a phenomenon of overlap and
interaction between the novelist discourse and the arts of all kinds ,and this
overlap in response of the requirements of modernity , the novel is no longer
creative and closed on itself , and perhaps the most prominent works of
Algerian fiction , which represented the opening of the novel and considered a
rebellion against the origins of the novel and the traditional narrative , ahlam
mostaganemi , where she employed some literary genres such as travel
literature , and also empeloyed some arts that are closely related to literature
such as painting , poetry and music , as well as the heritage factor in fashion ,
thus creating an aesthetic structure that influenced the architecture of rock a
and its semantic dimensions ..
Key word: Literary races, Experimentation, Drawing and costumes, Memory
of the body.
توطئة:
ضعد الرواية م االفاات اادبية اليت ضالفتحوة ماانة عالية بني ااجنا اادبية ااخرى و اه آلة مصفورة ،وادث الزمان
ومرآة عاكالففة ،ياة الشففعب الطاكا راامته ا زهوه وانتااهففه و جمالففدضا لواقعه اكعاش وكل رواية ضنفرد مبوضففوعها ع ااخرى و
اه ضناقش م ش ف ففاكل خمتلفة كا،ب وا،رب حماولة إ اد حلوت و والرواية اجلزائرية مثل ن ،،ا العربية امد بدأ يطوا متعثرة
و إال أ ا مل ضالف ففتالف ففلم ارغم ظهورها اكتذخر جراف االهف ففتعمار الفرنال ف ف الذي حاوت طمس اهلوية اجلزائرية وحموها م الوجود و
وه م أكثر ااجنا اادبية اهتيعابا للواقع ومتغ،اضه .
وقد احتل موضفوع الفنون الصفدارة ا الاتابا اكغاربية خصفوصفا حمل الرواية و اجالفد هذه ااخ،ة جممل االفاات
الفنية م رهففم وات وموهففيمى وطب و با ضففااة ا اازياف واكوضففة و ولنا ا اادب اجلزائري على غرار بلدان اكغرب العريب
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أقوى مثات على ةلم و اف روايا الااضبة أحال مال ف ف ففتغامن جدها وظفت الره ف ف ففم واازياف التمليدية وهذا جل ا روايتها (
ةاكرة اجلالد ) اليت محلت ا طيا ا ضنوع اين وثماا .
اخطاب الفنون أص ففبح له ماانة مرموقة ا اادب اكغاريب و انجد مع،م الروائيني وظفوا هذا اجلانب الفين عطاف الرواية
نوعا م اجلمالية واكعاص ف ف ف ففرة ا نفس الوقت و اجاف الرواية ا،ديثة حاملتا لواف التجريب رااء ف ف ف ففتا للمالب التمليدي و حيث
ضتواجد بني طيا ا أجنا أدبية خمتلفة .
ظروف نشأت الرواية الجزائرية:
الرواية م الفنون اادبية النثرية اليت أثار الاث ،م النماش و وه عبارة ع قص ف ف ف ففة مطولة ضص ف ف ف ففور اجملتمع وحتا الواقع
بذه ف ف ففلوب ل ف ف ففيا و وقد ظهر عند الغرب ا المرن ا،ادي عش ف ف ففر ااانوا يطلمون لفظ ( رواية ) على النص ف ف ففوي اكاتوبة بلغة
الرومانس و مث انتملت بعد ةلم الينا ع طريا الرتمجة والصف ف ف ف ف ف ففحااة و اه ضعب ،ع إحال ف ف ف ف ف ف ففا اكثمفني اجا بيئتهم اليت
يعيشون ايها ورغبتهم ا اصالح هذه البيئة ( )1و ارواية هنا ضالتوعب ا،اضر وضالتشرف اكالتمبل وحتتء اكاض .
" وإ ةا كانت نشذة الرواية متذخرة نالبيا ا أقطار اكغرب العريب و اان ضطورها كان هريعا و إة أن ارتة الالبعينا م المرن
العشري كانت ارتة ضشال التجربة الروائية اكغاربية اليت حتطمت معها ممولة اكشرح  - :بءاعتنا رد الينا  -و بل صرنا أما
ضطور اعل ا جمات الالرديا ابداعا ونمدا م جهة و وابداعا وضلميا م جهة أخرى " (. )2
وا،ديث ع اادب اجلزائري جزف م اادب العريب عموما و للجذور اكشف ففرتكة الءف ففاربة ا العما رغم الفروح الشف ففالية
بني أقطففار الوط العريب وه اروح ال ضلغ طبيعففة التالقح والتاففامففل ااريففا وانيففا وا كففل اانواع اادبيففة و وم هففذه اانواع
الرواية نفال ففها العتبار اكنبع ا،ء ففاري ومال ففاره ا نال ففاين العا ( )3و وقد ظهر الرواية اجلزائرية متذخرة بالميا ا اال ففاات
اادبية ا،ديثة مثل اكمات ااديب والمصف ف ففة المصف ف فف،ة واكالف ف ففرحية و بل ان االلف ف ففاات اجلديدة ضعترب حديثة بالميا ا مثيلتها ا
اادب العريب ا،ديث و والل ف ف ف ف ف ففم أن النا ضعودوا على قرافة الرواية اجلزائرية اكاتوبة باللغة الفرنال ف ف ف ف ف ففية وضرمجة مع،م الروايا
ب اللغة العربية و وبا النا يرددون أمساف كتاهبا ويعراون عنهم الشف ف ف ف ف الاث ،ايما ال يعراون ع كتاب النثر اجلزائري اال قليال
و وم غ ،لم اإن هؤالف الدارهني ن،روا ا اادب م وجهة ن،ر انية وقومية معا (. )4
وكلنا نعلم أن ارتة الثمانينا كانت حمطة ضوه ففطت ارتضني و أوهلما ارتة الال ففبعينا اليت مثلت الثورة وااله ففتمالت و وارتة
التالفعينا اليت مثلت العشفرية الالفوداف و وهذه ااخ،ة اليت متثلت موضفوعا ا الرئيالفية ا ا،رب والعن" والفتنة " اف ف ف ف ف ف ف ففإن واقع
التالففعينا جرد الااضب م كل إماانية براز الص فراع أو التنبؤ باكالففتمبل " ( )5و قد أخذ الرواية اجلزائرية منعطفا جديدا
حيث ثار على كل المواعد وهف ففجلت حءف ففورها على يد جمموعة م الروائيني أمثات  :أحال مالف ففتغامن و بالف فف ،اكفيت و عز
الفدي جالوج وغ،هم و ارغم اازمفا اليت ه ف ف ف ف ف ف ففاد هفذه الفرتة إال أ فا كفانفت حتمفل طفابع إ فايب امفد جعلفت الروائيون "
يمرأون التاري بطريمة مغايرة و علهم يتجاوزون ضلم البنية اليت ضار التال ف ففلط ونف الذا واهلوية و ممابل مص ف ففاحل ه ف ففياه ف ففية
واقتصف ففادية يتخفى أصف ففحاهبا وراف الشف ففعارا و اامر الذي جعل الروائيون يتالف ففافلون ع دور اكثم" ا الفعل التار و وم
هنا جاف الالف ففع ا النموةا اا مثل ا الاتابة و ويتفمون ا جتاوز ضشف ففخيص العامل ( الثورة والواقع وا رهاب ) ا ضشف ففخيص
اللغة ضشخيصا رمزيا و هعوا خالله أن يتجاوزوا المواعد التمليدية والاتابة النمطية و وه أهاليب ا التجريب ضؤكد ثراف الرؤى
لتؤهس الرواية " ( .)6
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صلة اآلداب بالفنون:
حيمل مصطلح الف ا ثناياه أكثر م ضعري" " اهو ضعب ،ع انفعاال الفنان و وضصوراضه ورؤيته و وهو يش ،إ العمل
ا بداع الذي يتخذ ل ف ففاال انيا حمددا ويتال ف ففم بالتن،يم واجلمات و والمدرة على منح الش ف ففعور باكتعة و وحيتوي على مء ف ففمون
يهدف إ إحداث ضغي ،ا الواقع و والتفاعل مع اكتذوقني و ه فواف كان هذا العمل ا بداع رمسا وضص ففويرا و أو ضش ففايال واتا
و أو غناف وموهيمى و أو دراما وقصصا ومتثيال " ( )7و االف هو عملية إبداعية دف إ إظهار عنصر اكتعة وحتريم اجلانب
اجلمايل لدى اال ف ففخاي وومل يعد ا هلا حارا على الطبيعة وخمتل" مالبال ف ففا ا،ياة و وإمنا ص ف ففار ممرتنا بالفنون ايما بينها
ع طريا ا حتااك والتفاعل " بل إن الفنان الذي يمع حتت ضذث ،االنفعات اجلمايل ال يمو مبجرد النمل أو النال ف ف ف ف ف ف ف للجمات
اكائل أما عينيه  ...بل يعيش هذا الفنان حالة – محل – معمدة يتم ايها ا،وار بني اكواد اكالف ففتخدمة وبني االنفعات ايشف ففال
العمل الفين  ...حىت يص ،الال منتوجا مجاليا منفردا ومتميزا " (. )8
وقد ضرابطت الفنون مع اآلداب بطريمة التحامية مش ف ففالتا لنا عمل أديب ناض ف ففج ةو وجهة انية" اص ف ففال اادب بالفنون
اجلميلة واكوهففيمى متعددة االففاات لففديدة التعميد و االشففعر يالففتنزت الوح أحيانا م الرهففم أو النحت أو اكوهففيمى و وقد
ضغدو ااعمات الفنية ااخرى موضوعا للشعر و لذ ا لذن االخاي وموضوعا الطبيعة " ()9و ااادب والف عنصران
متاامالن يالتمدان قو ما م حياضنا االجتماعية .
أحالم مستغانمي وذاكرة الجسد:
أحال مال ف ففتغامن كاضبة وروائية جزائرية و ولد ه ف ففنة  1953ا اكنفى اوالدها كان مطلوب لدى الال ف ففلطا الفرنال ف ففية
ا هف ف ف ف ف ففتعمارية و وا عا  1962عاد أحال مع عائلتها و وكانت خطوا ا ااو لف ف ف ف ف ففعرية و اف  1970عملت كممدمة
لربنامج لعري و وكان ديوان ( على مراذ اايا ) م أوت أعماهلا .
أهم مؤلفاتها:
 .1على مراذ اايا . 1972
 .2كتابة ا ،،ة عري .
 .3ةاكرة اجلالد . 1993
 .4اوضى ا،وا . 1997
 .5عابر هرير . 2003
 .6ناليان . 2003 com .
 .7قلوهبم معنا وقنابلهم علينا .
 .8ااهود يليا بم .
 .9ديوان عليم اللهفة . 2014
.10كتاب لهيا كفراح . 2018
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أحداث رواية ذاكرة الجسد:
حتمل طيا الروا ية قصف ف ف ف ف ففة " خالد ب طوبات " و وهو البطل والراوي ا نفس الوقت والذي عايش ويال االهف ف ف ف ف ففتعمار
الفرنال ف ف و حيث برت ةراعه وبعدها مبالف ففرة اجته إ باريس ليالف ففتمر ايها ويزاوت مهنته كرهف ففا و وا أحد اكعار ،الفنية هناك
التمى ياة ابنة ه ف ف ف ف ف طاهر الذي كان قائده أثناف ارتة اكماومة و وقدمت حياة إ ارنالف ف ف ف ففا كمات دراهف ف ف ف ففتها العليا و وضوالت
ااحداث لياتشف" خالد حبه هلذه الفتاة اليت رأى ايها ماضفيه وحاضفره و لا هفرعان ما ختلت عنه وضزوجت بالف مصفطفى
ليجد خالد نفاله ا ااخ ،يعاين اامري زواا حبيبته ومو لميمه حالان .

قات " نزار قباني " ع هذه الرواية" :روايتها دوختين و وأنا نادرا ما أدوخ أما رواية م الروايا و وهف ف ف ف ف ف ففبب الدوخة أن

النص الذي قرأضه يش ف ف ف ففبهين إ درجة التطابا و اهو جمنون ومتوضر و واقتحام ومتوحش و وانال ف ف ف ففاين ول ف ف ف ففهواين ...وخارا ع
المانون مثل و ولو أن أحدا طلب مين أن أوقع امس حتت هذه ا لرواية االه ف ففتثنائية اكغتال ف ففلة بذمطار الش ف ففعر و كا ضردد ،،ة
واحدة " (. )10
تمثالت االنفتاح الروائي في كتابات أحالم مستغانمي:

إن ما مييز الرواية هو أ ا م أكثر ااجنا اادبية حتاورا مع الفنون ااخرى وضداخال معها و إة ضال ف ف ف ف ف ففتوعب أكثر م ا
وضوظفه ضوظيفا انيا مجاليا دون أن يفمد كل ا مالحمه اأاصففة و ولمد وظفت أحال مالففتغامن خطابا م الفنون كالتصففوير
واكوهف ففيمى والشف ففعر و اروايتها ةاكرة اجلالف ففد " متثل ضعب،ا ع جتربة روائية مغايرة و ووع حداث متميز و وال يتحدد هذا الوع
امط بااااار اكءففادة واكماومة اليت ضتبناها وحتتءففنها وضعرب عنها قمالية الاتة و بل بإدراا التفا ،بالرواية م الداخل و وهلذا
اه ضتعني م هذه الناحية جتربة جديدة قبل أن ضاون اهف ف ف ف ف ف ففتجابة للمتغ،ا اليت بدأ الرواية العربية ضشف ف ف ف ف ف ففهدها بموة خالت
الثمانينا والتالعينا " ( )11و وهذا قد أههم ا متوقع أحال مالتغامن كمبدعة ا دائرة الاتابا ا،داثية .
تجسيد فن الرسم في رواية ذاكرة الجسد:

كانت نش ففذ اين اادب والره ففم مثرة ،اجا ا نال ففان اكلحة إ التعب ،ع عمله ول ففعوره ل ففذنه ا ةلم ل ففذن الفنون
ااخرى الرايعة اليت اهتدى اليها االنالان واختذها وهيلة لتعب ،عما وت ا نفاله م أااار وعواط" مث هعى إ نملها ايما
بعد إ مجهور اكثمفني م المراف واكش ففاهدي و وهبذا كانت الص ففلة ااو بني اادب وا الره ففم ه – ا،اجة إ التعب ،ع
كوام النفس ونزاعتها اكختلفة و غ ،أن اهففتماللية كل ا على حدة ومتتعه مبيزا خاصففة ع غ،ه و جعل النماد يلتفتون إ
عمد نوع م اكمارنة بني اين اادب والرهم و اد مواط التداخل (. )12
ويشففرتك اادب والرهففم ا ضمدمي العوامل الداخلية أو اأارجية لسنالففان و اإن طريمة الااضب ا ضشففايل مادضه ضشففبه طريمة
الره ففا " على أه ففا أن كليهما يهدف إ إحداث أقص ففى قدر م التناه ففب والتذلي" بني عناص ففر مادضه و هذا ع طريا ما
حيدث م ضناهب وض ل" بني ألوانه على اللوحة و وةلم ع طريا ما حيدثه بني أحراه وكلماضه " (. )13
عملت أحال مال ففتغامن على ضء ففمني روايتها ببعض اللوحا الفنية و واليت مثلت ا أغلبها جال ففور قال ففنطينة و ومنحت
أحال دور الرها للبطل والراوي ا نفس الوقت وهو خالد ب طوبات وضتمثل أهم اللوحا الفنية ا :

-1لوحة حنين :

وضعترب أوت جتربة انية أالد ب طوبات و حيث رهففم ايها " جال فرا يعربها م طرف ا آخر و معلا او ااعلى بات م
طرايه كذرجوحة  ...وحتت اارجوحة ا،ديدية هوة صف ففخرية ضف ففاربة ا العما "( )14و ابعد النابة اليت مر هبا خالد واكتمثلة
ا برت يده قرر وبنص ففيحة م طبيبه اليوغال ففالا الذي أل ففرف على عالجه "كابوضال ففا " أن ميار هواية ضال ففاعده على ختط
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اازمة و امرر أارهة الرهم وقد لجعه الطبيب على هذا اامر حيث قات له " اةن ابدأ برهم أقرب ل ف ا نفالم و أرهم
أحب ل ف اليم  ...امد ال ضاون ا حاجة ايل بعد اليو " ()15و وهاذا كان ميالد لوحة حنني هنة  1957واليت رمسها
ا غراة بائال ف ففة ا ل ف ففارع باب الال ف ففويمة بتونس و وقد وص ف فففت أحال مال ف ففتغامن على لال ف ففان خالد حالته قبل وأثناف الره ف ففم "
ا نت،ر امط طلوع الصف ف ف ف ف ف ففباح الف ف ف ف ف ف ففرتي مبا ضبمى ا جيا م أوراح نمدية و ما أحتاا اليه لرهف ف ف ف ف ف ففم لوحتني أو ثالث ووقفت
كمجنون على عجات أرهم " قنطرة ا،بات " ا قالنطينة " (. )16
احنني لوحة جزائرية قال ففنطينية ااص ففل متاما كخالد و وقد كانت مبثابة رايمته ا الغربة و ااان يتالم معها واعتربها ااةن
الصاغية جلميع أحواله حيث قات " اجتهت او لوحيت الصغ،ة – حنني – أضفمدها  ...صباح اأ ،قالنطينة  ...كي" أنت يا
جالفري اكعلا  ...يا حزين اكعلا منذ ربع قرن ؟ و رد عل اللوحة بصفمتها اكعتاد و ولا بغمزة صفغ،ة هذه اكرة اابتالفمت
هلا بتواطؤ و اننا نفهم بعءنا أنا وهذه اللوحة " ( )17و امد كانت ضشبهه ،د كب ،اه " لوحة بلدية ماابرة مثل صاحبها و
عريمة مثله " ( ) 18و وهاذا كانت اختزاال للماض الذي عاله رغم أنه مل يرمسها بطريمة جدية و بل رهم ما علا بذهنه م
صف ففور مرتاكمة جلالف ففر قالف ففنطينة و وكانت هذه اللوحة ااقرب ا خالد امد رأى ايها ماضف ففيه وحياضه و وقد واصف ففل عرضف ففها ا
مجيع حمطاضه الفنية وأهداها ا مجيع أصدقائه و وبذلم ضصدر اكاانة ااو ا مجيع معارضه الفنية اليت قا هبا .
 -2لوحة اعتذار :
ه لوحة ةا منشف ف ف ف ففذ غريب و وضعد ااطة الثانية ا الرهف ف ف ف ففم و وقد رمسها خالد ب طوبات ا كاضري حيث كانت حتمل
وجهها و وكاضري اتاة غربية ارنال ففية ل ففمراف و التمى هبا خالد ا مدره ففة الفنون اجلميلة حيث طلب منه ااه ففاضذة ره ففم موديل
نالففائ و ليجد نفالففه مءففطرا ا رهففم هذه الفتاة لا مذهبه ا يديولوج الديين الذي ال ميا له أن ياالففر قيوده باعتباره
ينتم ا جمتمع مالففلم ليجد نفالففه مرضباا ومندهشففا ا نفس الوقت ا قدرة الطلبة على " رهففم جالففد امرأة ياف جنال ف و
وبن،رة مجالية ال غ ،و كذ م يرمسون من،را طبيعيا أو مزهرية على طاولة و أو متثاال ا الال ف ففاحة " ()19و لا هذا مل مينعه م
أن يداري ارضباكه ويبدأ ا ره ف ففم اة يموت  " :ولا ريش ف ففيت اليت حتمل رواه ف ففب عمد رجل م جيل راء ف ففت أن ضره ف ففم ةلم
اجلالف ففد خجال و أو كربياف ال أدري  ...بل راحت ضرهف ففم لف ففيئا آخر و مل يا ا النهاية هف ففوى وجه ضلم الفتاة كما يبدو م
زاوييت " (. )20
وضلمت كاضري لوحتها باهف ف ف ف ف ف ففتياف كب ،اع ترب ا إهانة واضف ف ف ف ف ف ففحة ا حا أنوثتها امالت أالد  " :أهذا كل ما أهلمتم إياه "
( ) 21اذجاهبا " ال و لمد أهلمتين كث،ا م الدهشف ف ففة و ولاين أنتم ا جمتمع مل يدخل الاهرباف بعد لدهاليز نفالف ف ففه  ...رغم
أين رجل حيرتف الرهففم  ...ااعذريين ان ارلففايت ضشففبهين ا ا ضاره أن ضتماهفم مع اآلخري امرأة " ( )22و وهبذا لففالت لوحة
اعتذار بصمة ثانية متميزة ا هذه الرواية كا هلا م احاال دينية واجتماعية وثمااية .

 -3لوحة أحالم :

متثل قنطرة ه ف ففيدي رال ف ففد و ورمسها خالد بعد أه ف ففبوعني م ضعراه على أحال و وكانت هذه اللوحة ضش ف ففبه لوحة حنني ا
الا ث ،م التفاص ف ف ففيل و لانها متيز عليها بذل ف ف ففاات وألوان خمتلفة كال ف ف ففر التء ف ف ففاد اللوين الذي ميز لوحة حنني و امد كانت
ضنبض با،ياة و وهذا ما جعل خالد يعيد الن،ر ا بال ف ففاطة لوحة حنني حيث قات  " :ضذملتها مرة أخرى و ل ف ففعر أ ا ناقصف ففة
 ...مل ألفعر قبل ضلم اللح،ة أن هذه اللوحة ا حاجة ا ضفاصفيل جديدة ضاالفر عرى اللونني اللذي ينفردان هبا " ( )23و
ولا بعد ضفا ،دقيا وخواا م أن ضفمد اللوحة أص ف ف ف ففالتها اار ا ره ف ف ف ففم لوحة أخرى و وه لوحة أحال نال ف ف ف ففبة للمرأة اليت
غ ،حياضه وأعادضه ا اكاض ف ف ف و اكرأة اليت رأى ايها لف ف ففغفه واختزلت حبه والف ف ففتياقه لوطنه و وقد وصف ف فف" ،،ا رمسه هلذه
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اللوحة " رحت أرهف ف ففم دون ضفا ،قنطرة أخرى و بالف ف ففماف أخرى بواد آخر وبيو و وعابري و رحت هذه اكرة أضوق" عند كل
ضفاصيل اللوحة و أدر كل جزف ايها وكذنه
لوحة على حدة ( )24و وا هذه اللوحة زاوا الفنان بني العمل والعاطفة و امد ره ف ف ففم خالد لوحته وهو مدرك أنه لد أحال
اه بنالبة له وجهني لعملة واحدة و اتمثل عشمه وضعرب ع وطنه ايموت  " :كنت ألعر أنين أرمسم أنت ال غ ،و أنت بال
ضناقءف ففم و أرهف ففم نالف ففخة أخرى عنم أكثر نءف ففجا  ...أكثر ضعاريج و نالف ففخة أخرى م لوحة أخرى كرب معم " ( )25و
وقد أعلم خالد أحال أنه رمسها امالت له دون أن ضالف ف ففذله ما رهف ف ففم متاما "  ... Ah nonأمتب أنم مل ضرمسين  ...يا هلا م
كارثة معم  ...أأنت جمنون ؟ ضريد أن حتولين ا لوحة ضدور هبا الماعا م مدينة ا أخرى و يتفرا عليها كل م يعراين
 ...أأنت أمحا ؟ ضريد أن ضمنع عم و وضمنع اآلخري بذنم رمستين و بعدما صاداتين مرة على الرصي" و واقفة مثال أما ضوف
أمحر  ...إننا ال نرهم هوى ما يث،نا و أو ابه هذا معروف " (. )26
وقد كانت لوحة أحال حتتوي على نوع م اكناورة حيث أ ا ضالمح بالتعري" على ثمااة اجملتمع اجلزائري الذي يراض أن
يرهف ف ففم أحد ب ناضه علنا ا لوحة ما و اهذه اللوحة جمرد بديل لرهف ف ففم وجه أحال و ولف ف ففالت هذه اللوحة نملة نوعية امد ارضمت
بالرد إ جهة أخرى .
 -4لوحات الجسور االحدى عشرة:
كان رهففم اللوحا ا حدى عشففر آخر جتربة انية أالد ب طوبات وأغرهبا و امد كرر رهففم اجلالففور على مالففتوى جمموعة
م اللوحا و وقد رمسها ا زم متواصف ف ففل و وكان دااعه إارا ةاكرضه اكملوفة بصف ف ففور مدينة قالف ف ففنطينة و وأما الدااع اأف هو
ختليد " أحال " ا لوحاضه كمرأة و وللمرة الثانية راح يالتبدهلا م جديد بمالنطينة .
وكان رهم هذه لوحة واقعية احال مشروع خالد لصي" " هذرمسم و هتاون لوحتم ضاللييت ا هذا الصي" " ()27
و وهذه اكرة كذلم مل يرهففم وجه أحال و مبعب أنه كان حيمل اارة رهففم أحال و لانه جالففد هذه الفارة مبوضففوع آخر وهو
رهم جالور قالنطينة .
محلت لوحة اجلال ففور ا حدى عش ففرة نوعا م الش ففوح إ الوط وإ ا،بيبة ا نفس الوقت و واكرجح أن ياون الال ففبب
ا رهففم اجلالففور هذه اكرة و هو اكااكة اليت ضلماها خالد م أحال وه ا مدينة قالففنطينة و وبذ ا بدأ حتبها اعال وهذا ما
داع يالد لره ف ففم اجلال ف ففر " أجلس طويال أما لوحتم البيء ف ففاف وأضال ف ففافت  :م أي أبدئم ؟ أضذمل طويال ص ف ففورضم على ظهر
روايتم ال يت أهديتنيها دون إهداف و أكتشفف" أن وجهم ال عالقة له بالصففورة و ااي" أضففع عمرا لوجهم اجلديد والمدمي معا
و كي" أنمل عنم نال ف ف ففخة دون أن أخونم ؟ " ( )28و وكان ميالد هذه اللوحا بعد ا،الة اليت عال ف ف ففها خالد جراف غياب
أحال و وبعد انمطاع ع الره ف ف ففم دا ثالثة أل ف ف ففهر إة يموت  " :كنت هذه اكرة أتلئا بم بص ف ف ففوضم الماد م هناك ليوقظ م
جديد ضلم اكدينة داخل  ...وكان داخل ل ف ما على ولم أن ينفجر بطريمة أو بذخرى و كل ضلم ااحاهيس والعواط"
اكتءاربة اليت عشتها قبل رحيلم وبعده و واليت ضراكمت داخل كمنبلة موقوضة و وكان البد أن أرهم ارضاح أخ،ا " (. )29
هذه اللوحا الغريبة اليت وظفتها أحال دون ةكر معاكها و كانت حتمل دالال نفال ف ففية وثمااية وه ف ففياه ف ففية اكتعلمة ياة
خالد و امد عاالففت مجيع آماله و آالمه و جمالففدضا مراحل مهمة م حياضه و امد عرب ع ماضففيه وحاضففره و وقد هففاهم هذا
التجاليد الفين ا داع ا،ركة الالردية مجاليا و وهذا إن دت اإنه يدت على مدا ضناغم الرواية مع ا الرهم باعتباره عنصرا مجاليا
يءي" إ الرواية نوعا م اجلمالية اليت جتلب المارا وضعط ن،رة باليطة ع الرواية اكعاصرة اليت اهتوعبت مجيع ااجنا .
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داللة األزياء في رواية ذاكرة الجسد:
إن الرتاث وضوظيفه يعترب م أهم ا لففااليا اكطروحة ا الالففاحة النمدية وخاصففة ا النصففوي الروائية و أا جعل النماد
يولونه اهتماما كب،ا و ان الرتاث أص ف ففبح مادة يغرف منها اادباف ا اجاز ابداعا م بدفا م اكء ف ففمون وص ف ففوال ا الش ف ففال و
وضدخل اازياف ض ف ف ففم الرتاث ا،ء ف ف ففاري لال أمة ولدراه ف ف ففة اكالبس أاية كب،ة ا ا ضال ف ف ففلط الء ف ف ففوف على حياضنا االجتماعية
واالقتصادية والثمااية و كما ضرضبط اكالبس باكتعة وا،ءارة و وهنتطرح ا جمموعة م االبالة وا،ل قصد كش" دالال ا ا
الرواية :

س " ا قامو معجم الطالب على لال التايل )30( :
البرنوس  :ورد لف،ة " بفُْرنُ ْ
ِ
س
س و بَف ْرنَ َالةٌ  :وضع البُف ْرنُ ْ
س  :يفُبَف ْرن ُ
بَف ْرنَ َ
س.
س  :لبس البُف ْرنُ ْ
ضَفبَف ْرنَ َ
س  :ثوب ايه غطاف لرأ
البُف ْرنُ ْ
وقد جاف ا لال ف ف ف ففان العرب الب من،ور " كل ثوب رأه ف ف ف ففه منه ملتزح به و دراعة كان أو أطرا أو جبة و وا حديث عمر
رض ف اهلل عنه  :هففمط الربنس ع رأه ف و وهو م ةلم اجلوهري  :الربنس قلنالففوة طويلة و وكان النالففاك يلبالففو ا ا صففدر
ا ه ف ففال و وقد ضربنس الرجل اةا لبال ف ففه و قات :وهو م الربنس و باال ف ففر الباف و المط و والنون الزائدة و وقيل انه غ ،عريب "
(. )31
وينمالففم " الربنس " ا ثالثة أجزاف  " :جزف خاي بالرأ ويالففمى الملمونة و ويمات أ ا نالففبة ا ماان ما و الصففدارة أو
الص ففدرية  :وه قطعة مطرزة باأيو م ا،رير اابيض ( الميطان ) وهلا ص ففناعها و اجلناحان  :واا الطراان ااماميان يراعان
حوت الاتفني " (. )32
كما وص ف ف فففه محدان خ وجة قائال  " :والبال ف ف ففتهم ل ف ف ففال كيس مثموب ا الوه ف ف ففط خراا الرأ و وبه ثمبان آخران على
اجلنبني خراا اليدي "(. )33
وجاف الربنس مذكور ا رواية ةاكرة اجلال ففد احال مال ففتغامن " مل يعد مييزها ل ف ف و حىت ضلم اهليبة اليت كانت مسة أهل
قال ف ف ف ففنطينة و وةلم الش ف ف ف ففاش والربنس اكتذلا بياض ف ف ف ففا و أص ف ف ف ففبحت نادرة وباهتة اليو " ( )34و وقد أعطت أحال للربنس بعد
حءاري وثماا وعمائدي حيث ربطته بذصالة وضراث قالنطينة و اهوم اازياف التمليدية اليت حتمل داللة رمزية .
ِ
اب و واجلمع
اب والثيَف ْ
الثوب  :جفاف ا لال ف ف ف ف ف ف ففان العرب الب من،ور ا مفادة – ثفَ ْو ْ
ب – " والثوب اللبفا و وأحفد ااَثْو ُ
ب و الهففتثمات الءففمة على الواو واهلمزة أقوى على احتماهلا منها و وكذلم دار وأدور
أَثْف َو ْ
اب و وبعض العرب يهمزه ايموت أَثْف َو ُ
و وهاح وأهوح و قات معروف ب عبد الرمحان :
لال دهر قد لبالت أَثْوابا

حىت اكتالى الرأ قناعا أليبَا
املح ال لذا و وال حمببا ()35
اب )36( .
ثياب و أثو ْ
ب  :اللبا و واجلمع ٌ
ب " ا معجم الطالب داللتا على  " :الثف َّْو ْ
كما ةكر مصطلح " ثفَ ْو ْ
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جاف مص ففطلح الثوب ا العديد م ص فففحا الرواية نذكر منها  " :ها أنا معه ودونه  ...أما بماياه و ثياب  ...ثياب ...
أغلفة خارجية لاتاب بشففري و واجهة قمالففية كالففا م زجاا  )37( " ...و وهنا ربطت أحال بني الثياب والشففخوي و
امد اعترب ا جمرد واجهة ال ضعاس الوجه ا،ميم كرضديها .

الملحفة  :جاف ا لالف ف ف ف ففان العرب ا مادة –  -"،اللحاف واكلح" واكلحفة  :اللبا الذي اوح هف ف ف ف ففائر اللبا م

دثار الربد واوه و وكل ل ف ضغطيت به امد التحفت به و واللحاف  :اهم ما يلت" به (. )38
وجاف كلمة ملحفة ا رواية " ها ه ةي قال ف ففنطينة  ...وها هو كل ل ف ف ف ف أنت و وها أنت ضدخلني ايل و م النااذة
وااغاين الص ف ف ف ف ف ف ففادحة م مذياع ال يتعب " ( )39و ااكلحفة ضعد رمز م رموز الرتاث واهلوية الوطنية و وحت،ى باهتما كب،
خصوصا ا منطمة الشرح اجلزائري و اه ضتصل بتاري الوط وضراثه و ولذا وجب ا،فا عليها .

العجار  :جاف ا لال ففان العرب الب من،ور ا مادة – عجر – " والعجار ثوب ضلفه اكرأة على اه ففتدارة رأه ففها مث جتلبب

اوقه قلباهبا و واجلمع اكعاجر و ومنه أخذ االعتجار و وهو يل الثوب على الرأ م غ ،إدارة حتت ا،نم " (. )40
وقد عرب عنه أحال مالتغامن بالثالوث ا قوهلا " الرغبة اليت ضعط نالافها ضلم اكشية المالنطينية اكنفردة ومتنح عيو
حتت ( العجار ) ةلم الربيا النادر " ( )41و وهذا الثالوث قصد به ( اجلنس والدي والالياهة ) .
ِ
الالوار واالُ ْهوار  :قطعة م معدن مثني ضءعها اكرأة ا معصمها و
السوار  :ورد لف،ة " هوار " ا معجم الطالب " حل
َهورة " (. )42
واجلمع أَهاور وأها ِورة وأ ْ
عادة ما ضالف ف ففتخد اكرأة م أجل اظهار زينتها ومفاضنها بعض م ا،ل كالالف ف ففلالف ف ففات و ااهف ف ففاور وااقرا و وقد وظفت
أحال مص ف ف ف ففطلح الال ف ف ف فوار ا أكثر م موض ف ف ف ففع باعتباره رمزا للهوية اجلزائرية و اهو عبارة ع ارث مادي ومعنوي و امد عرات
اجلزائر وخصوصا منطمة الشرح اجلزائري بارضداف نالو ا اهاور كب،ة ضالمى ب ( اكميا ) .
وجاف مصطلح الالوار ا رواية  " :مدد اوي يدك مصااحة وقلت رارة ااجذضين :
كنت أريد أن أهنئم على هذا اكعر... ،وقبل أن ضصلين كلماضم  ...كان ن،ري قد ضوق" عند ةلم الالوار الذي يزي معصمم العاري اكمدود اوي
كانت إحدى ا،ل المالنطينية اليت ضعرف م ةهبها ااصفر اكءفور " (. )43
وهنا ألف ف ف ف ففار الااضبة ا العالقة اليت ضربط بني الال ف ف ف ف فوار الذي كانت ضرضديه البطلة واامومة اليت ااتمدها خالد لالف ف ف ف ففنوا
عديدة اهنا " الالوار " كان رمزا لذاكرة التار ية اليت ضفجر عند خالد مبجرد رؤيته له ا معصم أحال .
وخالص ف ف ف ف ففة الموت أن الرواية اجلزائرية ا،ديثة كانت حتوي على مجاليا عديدة امد منحها التجريب بعدا انيا ومجاليا وهذا
ما كالناه ا رواية ةاكرة اجلالد و امد وظفت أحال مالتغامن جمموعة م الفنون واكتمثلة ا الرهم و اكوهيمى والشعر و كما
أخذ م الرتا ث اجلزائري مالفذلة اازياف اليت حتمل دالال وأبعاد ختص اهلوية اجلزائرية و االمارا هلذه الرواية يدرك م الوهلة
ااو أن الااضبة خرجت ع اكذلوف و وهبذا ضعد أحال مال ف ف ففتغامن م أوائل اكال ف ف ففارعني ا التمنيا ا،داثية ا اثراف الرواية
وخصوصا ا ما ص العنصر النالوي .
قائمة الهوامش:
( -)1عبد ااال طه بدر و ضطور الرواية العربية ا،ديثة ا مصر و  4و دار اكعارف و الماهرة و ي . 141
( -)2صاحل مفمودة و أ اث ا الرواية العربية و منشورا خمرب أ اث ا اللغة واادب اجلزائري و دار النشر والتوزيع و اجلزائر و ي . 12
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(-)3اكرجع نفاله و ي . 15
(-)4عبد اهلل الركيا و ضطور النثر اجلزائري ا،ديث و دار الاتاب العريب و المبة اجلزائر و د .و  2009و ي  235ي . 236
( -)5آمنة بلعل و اكتخيل ا الرواية اجلزائرية م اكتماثل ا اكختل" و دار اامل للطباعة والنشر والتوزيع و اجلزائر و ي . 78
(-)6اكرجع نفاله و ي . 208
( -)7حنان عبد ا،ميد العناين و الف والدراما واكوه ف ف ف ففيمى ا ضعليم الطفل و  1و دار الفار للطباعة والنش ف ف ف ففر والتوزيع و عمان و  2002و ي
. 14
(-)8بش ،خل" و الفنون ا حياضنا و دار اهلدى و عني مليلة و اجلزائر و د .و  2009و ي . 137
( -)9رينيه ويلم وواري أوه ف ففتني و ن،رية اادب و ضر  :ص ف ففبح حم الدي و اكؤهف ف فال ف ففة العربية للدراه ف ففا والنش ف ففر و ب،و و د .و  1987و
ي. 131
( -)10أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و دار نوال و ب،و و  2013و ظهر الاتاب .
(-)11ادريس اأءراوي و الرواية العربية وأهئلة ما بعد االهتعمار و  1و دار رؤية للنشر والتوزيع و مصر و  2012و ي . 244
( -)12كريبع نالف ففيمة و ضوظي" الفنون ا رواية ةاكرة اجلالف ففد احال مالف ففتغامن و مذكرة ث لنيل ماجيالف ففت ،ختصف ففص أدب عريب و ال ف فراف د.
ضاوريريت بش ،و كلية اآلداب والعلو اجتماعية و حممد خيءر و بالارة و  2007و  2008و ي . 37
(-)13جابر عصفور و الصورة الفنية ا الرتاث النمدي والبالغ عند العرب و

 1و اكركز الثماا و ب،و و  1992و ي . 287

(-)14أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي . 120
( -)15اكصدر نفاله و ي . 55
(-)16اكصدر نفاله و ي . 56
(-)17اكصدر نفاله و ي . 71
(-)18اكصدر نفاله و الصفحة نفالها .
(-)19اكصدر نفاله و ي. 86
(-)20اكصدر نفاله و الصفحة نفالها .
(-)21اكصدر نفاله و ي.ن .
(-)22اكصدر نفاله و ي . 87
(-)23اكصدر نفاله و ي . 120
(-)24اكصدر نفاله و ي . 125
( -)25اكصدر نفاله و ي . 126
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(-)26اكصدر نفاله و ي .. 128
(-)27اكصدر نفاله و ي . 163
(-)28اكصدر نفاله و ي 192
(-)29اكصدر نفاله و ي . 178
( -)30يوه" لاري ارحا و معجم الطالب و  6و دار الاتب العلمية و ب،و و لبنان و  2004و ي . 42
(-)31اب من،ور ( حممد اب مار )و لالان العرب و مج 1و
لبنان و مادة "برنس".

 :عامر أمحد حيدر و عبد اكنعم خليل إبراهيم و دار الاتب العلمية و ب،و و

( -)32نفيالة ،ر و ضطور لبا اكرأة اجلزائرية و  2و دار أنوثة و  2007و ي . 55
( -)33محدان ب عثمان خوجة و اكرآة و ضح  :حممد العريب الزب،ي و اكؤهالة الوطنية للفنون اكطبعية و اجلزائر و  2006و ي . 23
( -)34أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي. 295
( -)35لالان العرب و مج  1و مادة "ثوب" .
( -)36يوه" لاري ارحا و معجم الطالب و ي . 81
( -)37أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي . 240
( -)38لالان العرب و مج  5و مادة ". ""،
( -)39أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي 11
( -)40لالان العرب و مج  3و مادة "عجر".
(-)41أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي . 299
( -)42يوه" لاري ارحا و معجم الطالب و . 287
( -)43أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي . 47
قائمة المصادر والمراجع:
( -)1اب من،ور ( حممد اب مار )و لالف ففان العرب و مج 1و
لبنان.

 :عامر أمحد حيدر و عبد اكنعم خليل إبراهيم و دار الاتب العلمية و ب،و و

( -)2أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و دار نوال و ب،و و . 2013
( -)3ادريس اأءراوي و الرواية العربية وأهئلة ما بعد االهتعمار و  1و دار رؤية للنشر والتوزيع و مصر و . 2012
( -)4آم نة بلعل و اكتخيل ا الرواية اجلزائرية م اكتماثل ا اكختل" و دار اامل للطباعة والنشر والتوزيع و اجلزائر.
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( -)5بش ،خل" و الفنون ا حياضنا و دار اهلدى و عني مليلة و اجلزائر و د .و . 2009
( -)6جابر عصفور و الصورة الفنية ا الرتاث النمدي والبالغ عند العرب و

 1و اكركز الثماا و ب،و و . 1992

 محدان ب عثمان خوجة و اكرآة و ضح  :حممد العريب الزب،ي و اكؤهالة الوطنية للفنون اكطبعية و اجلزائر و (7). 2006) -(8حنان عبد ا،ميد العناين و الف والدراما واكوهيمى ا ضعليم الطفل و  1و دار الفار للطباعة والنشر والتوزيع و عمان و . 2002
) -(9رينيه ويلم وواري أوهتني و ن،رية اادب و ضر  :صبح حم الدي و اكؤهالة العربية للدراها والنشر و ب،و و د .و . 1987
) -(10صاحل مفمودة و أ اث ا الرواية العربية و منشورا خمرب أ اث ا اللغة واادب اجلزائري و دار النشر والتوزيع و اجلزائر .
) -(11عبد اهلل الركيا و ضطور النثر اجلزائري ا،ديث و دار الاتاب العريب و المبة اجلزائر و د .و . 2009
) -(12عبد ااال طه بدر و ضطور الرواية العربية ا،ديثة ا مصر و  4و دار اكعارف و الماهرة .
(-)13كريبع نال ففيمة و ضوظي" الفنون ا رواية ةاكرة اجلال ففد احال مال ففتغامن و مذكرة ث لنيل ماجيال ففت ،ختص ففص أدب عريب و الف فراف د.
ضاوريريت بش ،و كلية اآلداب والعلو اجتماعية و حممد خيءر و بالارة و  2007و . 2008
 نفيالة ،ر و ضطور لبا اكرأة اجلزائرية و  2و دار أنوثة و(14). 2007 -يوه" لاري ارحا و معجم الطالب و  6و دار الاتب العلمية و ب،و و لبنان و (15). 2004
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الفضاء الجغرافي والمعماري التاريخي
في رواية "العشق المقدنس" لعز الدين جالوجي
The geographical and architectural space
In the novel "The Adoration of the Sacred" by Ezzedine Jalawaji
أ-عبادة موهى (جامعة "اكدية"-اجلزائر)
ملخص:
لمد هيمنت الرواية على خمتل" ااجنا اادبيةو وأض ف ف ف ف ففحت وعاف حامال كختل" العلو والفنونو ضاركة بص ف ف ف ف ففمة أدبية
أيزة يما هبا درجة ضطور اآلداب.
لذا نال ف ففعى م خالت الورقة البحثية اقتفاف اثذر الروائيني اكغاربيني وعلى اأص ف ففوي الروائ اجلزائري عز الدي جالوج
الذي انءففم بدوره ا ضلم النخبة هففاعني ا ضذصففيل الرواية العربية متعلمني بالرتاث والتاري حاالني مبا يزخر به الف اكعماري
عرب العص ف ف ف ففورو مرورا بعص ف ف ف ففر الدولة الره ف ف ف ففتميةو حيث اطلع عز الدي جالوج على بعض معاكها وانها اكعماري ا هف ف ف ف فالم
ااصفيل ليبدع نصفا ةو ممصفد مجات وهفاحر بشفاله واارضه و وهذا ماهفنتطرح إ البحث ايه م خال رواية "العشفا اكمدنس
".
The novel dominated the various literary genres, and became a container
for various sciences and the arts, leaving a distinctive literary imprint to
measure the degree of development of literature.
Therefore, we seek through the paper to trace the novelists of the Maghreb,
especially the Algerian novelist Izzeddin Jallouji, who joined in turn to the elite,
seeking to root the Arab novel related to the heritage and history busy with the
art of architecture through the ages, through the era of the Rustamian state, On
some of its features and its original Islamic architecture to create a text with a
destination of beauty and charm in its form and thought, and this is a touch of
research through the novel "Adoration of the Holy
تمهيد:
اكاان ماون أه ف ف ف ففاه ف ف ف ف ف ا ضش ف ف ف ففايل معمار الرواية وبنائهاو اة يعد ا طار الذي حيوي ايه جممل ااحداث وضفاعل
ضفعل بغيابهو أما الروائ اانم اهو الذي يشتغل على اكاان ويالتثمر العلو
الشخصيا ومالرحتها ضمنهو واليت ال ميا أن حل
اكختلفة لتصففويره وحتويله إ عالما دالةو ويالففتطيع صففو معمارية اامانة بصففو ضعب،ي اين وبلغة رامزة موحية ضالففتدع ا
ااخ ،دالال ال ائية ةا أبعاد خمتلفة انطالقا م البعد التار والبعد ا،ءاري واالجتماع والالياه و…
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تجليات تمثل الفن المعماري في الرواية:
ضعد رواية "العش ف ففا اكمدنس" م بني النص ف ففوي ا بداعية اليت كتبها "عز الدي جالوج "ا،االة باانال ف ففاح الثمااية
والتار ية والالفياهفية ...وا هفنحاوت ا هذه الورقة البحثية أن ناشف" ع بعض الفءفافا اجلغرااية والعمرانية اليت ضنم ع
هندهفة معمارية زخر هبا الرواية .اجالوج يعيد اهفرتجاع اكاضف على لالفان الشفخصفية البطل و الذي يالفرد وقائع معايشفته
لفرتة ضار ية مهمة عرب رحلة ضار ية لففاقة وطويلة رامة حبيبته هبة اليت مل ضفارقه طوات الرحلة باحثا ع ماان آم ليبين عشففه
الزوج و أمال ا حياة هعيدة بعيدة ع كل صراع طائف مذها يفالد عليه حلمه.
االروائ يعيد اكاضف ف التار م خالت ضفعيل الفء ففاف ثراف النص مبعامل التاري واليت أض فففت ل ففعرية ومجالية على
النص وقد ضؤثر ا المارا أثناف التغلغل بني أحداثها مالتجمعا ااره وةوقةو ف الفءاف اجلغراا يتشال م عدة م،اهر أاها
مدينة ضيهر اكاان الذي لف ف ف ف ففهد أغلب أحداث المصف ف ف ف ففة و باعتباره اكاان ا،اوي للمعامل اكعمارية التار ية اجلميلة ا اجلزائر
قدميا.
وا نعلم أن الفء ففاف ا الرواية ينمال ففم ا  :اء ففاف نصف ف واء ففاف جغراا واء ففاف داليل وما يهمنا ا هذه الدراه ففة
الفءف ف ففاف اجلغراا اللف ف ففتغاله على الف اكعماري .لذلم قبل الولوا إ حتليل الرواية علينا ا لف ف ففارة إ بعض اكصف ف ففطلحا اليت
ختد ثنا هذا.
 -1الفضاء:
ضعدد مفاهيم الفءففاف ا الالففرديا م دار إ آخر حالففب وجهة ن،ر كل واحد منهم إ هذا اكاون اهلا و
انجد أن جوليا كريالتيفا j.kristeva
قد ربطت مصففطلح الفءففاف اجلغراا بدالالضه ا النصو حيث أورد ةلم الدكتور محيد ،ميداين ا كتابه "بنية النص الالففردي
م من،ور النمد االديب ايموت "وهو ما ضالميه اديولوجيم العصر Idéologémeاو ا يديولوجيم هو الطابع الثماا ا العامل
الغالب على عصر م العصورو ولذلم ينبغ للفءاف الروائ أن يدر دائما ا ضناصيتهو أي ا عالقته مع النصوي اكتعددة

لعص ف ففر أو حمبة ضار ية حمددة" 1االفء ف ففاف الز باكموما الثمااية اأاص ف ففة بفرتة ضار ية أو عص ف ففر م العص ف ففور حممال حال ف ففب
لالياح الوارد ايهو ويعترب مرجعية حتيل إ نص هابا .اهو ال ينفصل ع اكرجعيا الثمااية واالجتماعية والتار ية....

ولمد اءففل الناقد عبد اكلم مرضا ،مصففطلح ا،يز على مصففطلح الفءففاف ايموت" :إن مصففطلح الفءففاف م من،ورنا
على ااقل قاصففر بالميا إ ا،يزو ان الفءففاف م الءففرورة أن ياون معناه جاريا ا اأواف والفرا وايما ا،يز لدينا ينصففرف
اه ف ف ف ف ففتعماله إ النتوف والوزن والثمل وا،جم والش ف ف ف ف ففال...على حني أن اكاان نريد أن نمفه ا العمل الروائ على مفهو ا،يز
اجلغراا وحده" 2وهبذا ياون الدكتور عيد اكلم مرضا ،يملص مال ف ف ف ف ف ففاحة اكاان الفين ا الرواية إ الفء ف ف ف ف ف ففاف اادود اكؤطرو
ويشمل كل حيز ضتحرك ايه الشخصيا مبختل" ااماك التماطبا و هواف كانت مدنا أو بيوضا أو لوارع...
وا ن،ر الدارهني العرب أن الناقد محيد ،ميداين يعترب أوت م اهتعمل مصطلح الفءاف ممابل كصطلح Espace
بالفرنال ففية لاونه اعتمد على الدراه ففا الغربية اليت اهتمت بدراه ففة الفء ففاف أمثات "هنري ميرتان " وبوضور" و"جنيت"و "جوليا
كرهتيفا".
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وجد الناقد نفال ف ففه يؤكد على العالقة بني ل ف ففخص ف ففيا الرواية وضفاعلها مع اكاان اكوظ" يث يرى أنه ميا ضص ف ففور الفء ف ففاف
اجلغراا خارا الرواية دون حما ولخصيا و ا حني ال ميا ضصور اكاان ا الرواية دون حركة الشخصيا
-2فن العمارة:
لف العمارة وهندهف ف ف ف ف ففة اكعمار ضاري طويل يعود إ العصف ف ف ف ف ففور المدمية مل له م اااية مباان كونه ميثل راحة النفس
وجلففب الطمففذنينففة وماففان االحتمففاف والعبففادة ...حيففث رأى هيغففل أنففه "ا وهف ف ف ف ف ف ففط النفعيففة اكعمففاريففة اكتجهففة او ضلبيففة بعض
ا،اجا و هفواف حاجا ا،ياة اليومية أ حاجا ا،ياة الدينية أو الالففياهففةو ميل إ صففو ألففاات موهففومة بالف واجلمات"
3و وا الرواية قائم حالب الدراها النمدية ا،ديثة على الفنية واجلمات لذا عين الاتحلاب بتشايل أنالاح مجالية بصو لغوي
رمزي لفنون مثل ا العمارة وحتريم الشخصيا داخلها.
امد جاف ا لالان العرب الب من،ور ما يثبت ةلم يعرف اجلمات بموله "اجلمات :مصدر اجلميل والفعل مجل وقوله

عز وجل" :ولام ايها مجات حني ضرحيون وحني ضالرحون" أي هباف وحال و وا،ال ياون ا الفعل واألا4.

ويرى هففعيد علوش أن "لففرو كل ابداعية هو بلو اجلمالية إ إحالففا اكعاص فري " .5امرن ا بداع باجلمات وهذا
م اادبية اليت نادى هبا الشففاالنيون الرو ا اأصففوصففية اليت يتميز هبا كل إبداع لففاال و"غ ،أن البحث العمل ا قءففايا
الف واادب ال بد حىت يرقى إ مال ف ففتوى اجلمالية ويص ف ففبح ا نطاح علم اجلمات وم أن ياون الن،ر ايه مال ف ففتندا على ن،رة
الال فففية عامة للحياة والاونو يندرا الن،ر اجلمايل ا ه ففياقهاو كما ضندرا ا هذا الال ففياح ه ففائر مواق" الباحث م ظاهرا
ا،ياة وقءايا ا نالان ونشاطاضه". 6وعز الدي جالوج واحد م هؤالف الذي كان هلم ةوح خاي بالفنون واجلمات اعرب ع
العمارة التيهرضية ا عصففر الدولة الرهففتمية بذهففلوب روائ الئا لففاال ومءففمونا احلحلا بالف الروائ وبالف اكعماري أميا حتليا
ليبهر اكتلم ويالحره قماهلما ضم بنية واحدة منالجمة أال وه رواية "العشق المقدنس".

المد ص ففور الروائ الفء ففاف الذي جر ايه أحداث قص ففة ا،بيبني الش ففخص ففيتني الرئيال ففيتني ل ففخص ففية البطل الراوي
بءم "،ا " ورايمة دربه حبيبته هبة اليت مل ضفارقه طوات رحلته الشاقة والطويلة عرب اكاان والزمان إ دولة ا باضيني ( الدولة
الرهففتمية) وبالتحديد إ عاصففمتها ضيهر التار ية وواليت لففيدها الرهففتميون وأحالففنوا عمار ا ووكان ل فروعهم ا ةلم "هففنة
مثان وأربعني ومائة للهجرة ( 148ه) مخس وهتني وهبعمائة ميالدي ( ) 765ومث كانت بيعة عبد الرمح ب رهتم ا هنة
ه ففتني ومائة للهجرة (160ه) ) (776و ااان بذلم عبد الرمح أوت مؤه ففس لدولة إه ففالمية جزائرية مال ففتملةو...وكانت له
عناية ع،يمة بإعالف لان دولته ووله اهتما خاي بف اكعمارو مشتغل بشؤون الرعية والالهر على مصا،ها...وبلذ م زهده
أن رد على أهل اكش ف ففرح ما بعثوا به م عش ف ففرة أمحات ةهباو وقد ه ف ففبا أن قبل منهم مثلها قبل ةلم حيث كان ا حاجة إليه
أيا التذه ف ف ف ف ف ففيسو وكانت أيامه كلها ه ف ف ف ف ف ففلما وأمنا"7.لذلم انطالقا م هذه اكرجعية التار ية يتناي الروائ ااحداث التار ية

ويمو بتحويلها عرب ص ففو اين يبتعد ع التذر انية الفجة وليبث ا ةلم الروح م جديد لتلم ا،مبة ووما ضالها م أحداث
ا عصرنا قصد دراهة واقع اامة اجلزائرية والعربية ووي،هر ةلم على لالان الراوي البطل ويالرد زيارة الاهل م إباضية العراح
الدولة الره ف ف ف ففتمية يطاب مبال ف ف ف ففر يعيد ا،وار الذي دار بينهماو مث أخبار أم ،الدولة عبد الرمح للجالال ف ف ف ففني حوله م رعيته

يموت هلم "هؤالء إخوانكم في اهلل تعالى تجش ـ ـ ـ ـ ــموا وعورة المس ـ ـ ـ ـ ــلك وخطورة الطريق يحملون إليكم من حالل مالهم
...،لتقيموا بي دولة الحق"8و ا،يد الراوائ م هذا الموت أن ينشففغل المارا باهففتخالي صفففا الشففخصففية الروائية انطالقا
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م أقواهلا أوال وا نطالقا و وه إحالة على الالياح الرتكيا ودون وصفها مبالرة ليتلوها الفعل بعد ةلم على وجه الالببيةو م
اكعراة المبلية للروائ م خالت النص ف ففوي الال ف ففابمة للتاري يال ف ففتثمر منها ص ف فففة علم ا ما عبد الرمح بف اكعمار و ما يدعو
لتفعيل هذه الش ف ففخص ف ففة للتفن ا هنده ف ففة عمارة اكدينة وضش ف ففييد اء ف ففاف يليا بدولة عمالقة و يذيت ةلم على لال ف ففان الراوي و

"الدليل" الذي كلفه ا ما باالعتناف بالبطلني "هل تدريان قص ـ ـ ـ ـ ــة بناء تيهرت هذه ...ثم اندفع يقول "عزم الرجال على
توسعة تيهرت القديمة باد األمر ،وكانوا ينشطون نهارا في إقامة البيوت ،فإذا جااوها من الغد وجدوها جذاذا ،تأكدنا
أن الجن قد س ـ ـ ـ ـ ــكنها ،وأنهم كانوا يرفض ـ ـ ـ ـ ــون أن نجاورهم فيها ،فقرر اإلمام إقامة تيهرت الجديدة وس ـ ـ ـ ـ ــا الغابات
العمالقــة.9"...وهففذا مففا ورد ا كتففب التففاري م أن العففاص ف ف ف ف ف ف فمففة أعيففد بنففاؤهففا ومسيففت ااو بففالمففدميففةو إال أن الروائ ألبس
ااحداث ختييال وعجائبية ضنم ع روح الف واالبتعاد ع ا،ميمة اكطلمة .ما يال ففتدع انش ففغات المارا بإحالة خارجية ورجع
إ التاري .الكتش ففاف أن ما يريده الااضب وما يمص ففده رمبا للمبالغة ا مجات اكدينة والتفن ا إقامتها ما داع اجل يال ففتحوة
عليهاو أو أن يشففعره بعراقة حءففار ا وبموة انتمائه إ أمة إهففالمية عربية ضعط للف واجلمات وعناصففر الراحة قيمة م خالت
ضفعيل ةاكرة "الدليل" الذي يالففرتجع قصففة بناف اكدينة اهففرتجاعا خارجيا وأو ع طريا أهففلوب ضءففمني قصففة بناف اكدينة على
طريمة قصفص" أل" ليلة وليلة" ا أهفاط،ها وعجائبيتهاو ااكاان يث ،إحالفا اكتلم م خالت هفحر صففا الف اكعماري
اأاي ءف ف ف ف ف ف ففارضه االهف ف ف ف ف ف ففالمية المدمية .واأطاطة ااضية 10ضربز بعض دالال الفعل التعب،ي للماانو والتفن ا متثيله على
صفحا الورح .ما قد يغين اكتلم ع ا حالا اكبالر الواقع بالطابع العمراين لتيهر .

التعب ،ع اكاان م خالت
متثيل صفة ماوراف مادية
اكاان اكعماري
اهلوية()Identity
ا،دث))Erent
الذاكرة )Memory):
التذر انية))Historisim
االنتماف))Belong
الشعور))Sense
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ام وجهة ن،ر غرميا كفهو الفء ففاف ض ففم إطار الال ففيميائيةو وحال ففب ما يمر به الدكتور محيد ا،ميداين ا كتابه
(بنية النص الالففردي م من،ور النمد االديب) يموت "أن مصففطلح الفءففاف مالففتعمل ا الدالئلية مبفاهيم متباينةو قامسها اكشففرتك
هو اعتباره كموضففوع مبين يتءففم عناصففر متمطعةو انطالقا م االمتداد التعب ،كاضالففاع ألوفو إن يناف اكوضففوع-الفءففاف-ميا
احصففه م وجهة هندهففية "بإخالف أي ملاية أخرى" وم وجهة ن،ر نفالففية ايزيولوجية ك،هور متصففاعد أصففائص ماانية أو
م وجهة ن،ر اجتماعية ثمااية كتن،يم ثماا" 11
ا إل ففارة إ أن الراوي يتنمل بني ا،ينة وااخرى م الال ففرد اكوض ففوع ل حداث ووص فف" اكاان ووبلغة مبال ففرة و

بعني كامرا يموت "كل الش ــوارع واألزقة والس ــاحات كانت في قبض ــة أعيننا ،مجللة بالبياض مدثرة بالخض ــرة"12و ليمحم
ةاضه ويشرك الذا المارئة ايءا معه وكذنه ا حوار مع المارا مبالرة حماوال إقناعه باجلمات الفاض و وليشرك المارا ما حيس به

هو م خالت اطالعه واهرتجاعه ،ءارة قد مالها الناليانو يموت الراوي البطل بعد هاو الدليل "وسكت فلزمنا الصمت
أيضــا ،كنت ســاعتها أحلم بأن أكون طائرا أحلق مع أســراب الحمام ألكتشــف المدينة من أعلى دفعة واحدة ،فعال لقد
كانت مدينة عمالقة تنبسا على مد البصر شماال ،حتى تقف في وجهك الغابات الكثيفة ،ويرجع البصر منهكا حسيرا
حين تالحق نهايتها بيوت عالية بيض ـ ـ ـ ـ ــاء ،أو بعؤ منارات مس ـ ـ ـ ـ ــاجد ارتفعت هنا وهناه ،ويكاد الهواء البارد المنعش
المترع بعبق الزهور يحضــنك بح  ،ويزرع في نفســك أفراحا ال ضنته "13.منتمال ا ةلم م ا،ال ف اكبال ففر إ التعب،
ا،دهف ف ف ف ف ف عرب ختييل اين معربا ع ةلم بلغة رامزة موحية بذلوان الال ف ف ف ف ففال وا،رية أو إ ألوان ص ف ف ف ف ففواية ومتناي مع لغة المران
الارميو رامزا إ الدولة االهالمية حالب ن،ره مبنارا اكالاجد العالية .
با ل ف ف ف ف ففارة إ أن الراوي يفص ف ف ف ف ففل لنا بعد إمجات معامل اكدينة و انطالقا م ن،رة أامية مث ن،رة علوية عرب جو حلم
مش ف ف ف ف ف ففوح و ااكاان ماون ختييل رئيس ا الرواية ضعرب عنه لغة رمزية حاملة للدالال الالمتناهية و اعز الدي جالوج رمبا ال
يع ،ل لف ففاات اهلنده ف فية اهتماما أكثر ما حتمله ضلم االف ففاات ا موضف ففوعها .بل مب حيمله ةلم الف م صف فففاف و اذهف ففلوب

العمارة يعاس ةوح أص ف ففحاهبا وضفا،همو وهذا ماورد على لال ف ففان الش ف ففخص ف ففية البطل "وانداعنا ...كان الطريق واسـ ــعا مبلطا

بالحجارة الحمراء ،على جانبيي أقيمت بيوت مختلفة يظهر على كثير منها الثراء ،تحتضـ ـ ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـ ــوارها األمامية حدائق
ألشجار مختلفة يغل عليها السفرجل والزيتون ...وكنا نقف متأملين العناية الشديدة في بناء المداخل ،واختالفها مما
يعكس أذواق اصحابها ،ودرجة ثرائهم ،وانتماءاتهم الطائفية"14وهذا ما ضثبته اأطاكة ااضية15
اعل العمارة

متثيل العمارة ا اكاان

متثيل العمارة للماان

اتاري اكدينة وأه ف ففلوب ضاوينها وطريمة هنده ف ففة معمارها عاال ف ففت وعرب انيا ع ااحوات االجتماعية وا،ء ف ففارية
والثمااية للجماعة ا ةلم العصففرو وحىت ا ضاوي اااراد وهذا ما طبع عليه عمار العالففا وطريمة ضعامله مع الءففيوف وكيفية
اه ففتمباهلم وواختياره للهدايا لتعزيز هويته ع طريا الف الذي يتميز به يموت الراوي "حتى باغتنا ش ـاب وقد اندفع إلينا من
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بوابة خشــبية ذات مصــراعين كأنما ينتظر مجيئنا...بل راح يدفع المصــراعين يدعونا إلى الدخول"16بصففيغة التارار يعيد
الراوي طريمة ص ففناعة اابوا ب م خش ففب ةو مصف فراعني و إة ا ل ففاله يبعث على ا عجاب واجلمات و وأن ا موض ففوعه رمبا
يدت على هف ففهولة الولوا و أو داللة على انفتاحه طوات النهار للءف ففيوف و أو أن ضلم اكدينة ضنعد ايها هف ففلوكيا النهب م
البيو ...ااالنتمات م الدات إ اكدلوت يعين االنتمات م اكبالف ف ففرة إ الرمز و وم ا دراك اكادي وا،ال ف ف ف إ اجلانب الفين
وإعمات اعل التذوت والتذويلو وانون العمارة حالب هيغل "إمنا ه أعمات ال يالتطيع لالها اأارج أن يعرب ع مدلوهلا إال
على او رمزيو وعليه أن هذه العمارة ومبء ف ف ف ف ف ففمو ا وبنمط متثيلها على حد هف ف ف ف ف ف فوافو ا رمزي"17وويء ف ف ف ف ف ففي" قائال "غ ،أن
العمارة...ضام أايتها ا أن ضرصف فف" قانب الروح اكوجود هف ففلفا -أي قانب ا نالف ففان أو صف ففور اآلهلة اليت ا نالف ففان ااطرها
واليت منه ضلمت وجودا موضوعيا – الطبيعة اأارجية كمحيط بعد أن ياون الف قد قبس م الروح العناصر اليت ضالمح له بذن
يءف ف ف ف ف ف ففف على هذا اايط طابعا م اجلمات" 18و وهو بذلم مع بني الشف ف ف ف ف ف ففال واكوضف ف ف ف ف ف ففوع لتحميا الامات .ااان لدولة
الره ففتميني طابعها العمراين اأاي الذي ميزها على جء ففارا جماورة وةلم مب عراه أهلها م إبداع اين كف الزخراة والبناف ن
وهذا ما أظهرضه الدراهف ففا ااثرية ولف ففهدضه بعض اآلثار اكختلفة ووما ةكر على لالف ففان الراوي يروي ع عمار العالف ففا واا

يتجوالن وهففط اكدينة ا قوله "واجهنا معرض ضـخم أللواح بديعة شـكلها عمار العاشـق على كل ما يمكن أن يرسـم فوقي
 ،حجارة ملساء ،وألواح وجلود من كل األشكال  ،وقص يراع ،فغرت هبة فاها وهي تقول:
يا إلهي  ،ما هذا
وأسرع الدليل يجي :
عمار عاشق ولهان  ،مبدع فنان" يشكل بالخا لوحات بارعة"19

إن ضص ففوير اكدينة بزواياها ول ف فوارعها وبنايا ا ومال ففاجدها وحىت ضش ففايل العالقا بينها وبني الش ففخص ففيا أمر ال
مناي منه ا ااعمات الروائية اربوب مثال يرى أن اكاان والبيئة ضؤثر ا حياة الش ف ف ففخص ف ف ففيا و اه ضتفاعل مع بعء ف ف ففها ومع
اكاان اكتحركة ايهو وال،اهر أن عمار العالا كان عءوا ااعال ا اكالااة ا زخراة عمارة اكدينة اعتمادا على حراته وهذا ما
ورد على لالف ففان البطل حني واصف ففل جتواله مع الدليل كعنصف ففر مالف ففاعد على ا خبار والتدليل و يموت الراوي "ووسـ ـا الس ــاحة

مئات التجار يعرضـ ـ ــون سـ ـ ــلعا شـ ـ ــتى...وفي جان السـ ـ ــاحة األيمن بناية ضـ ـ ــخمة اعتلتها الفتة كت عليها بخا بديع
"،مكتبة المعصـ ـ ـ ــومة" ،انجذبنا إليها ،أدره الدليل اهتمامنا بها فراح يقدمها لنا  ،مركزا على األشـ ـ ـ ــكال التي برع عمار
العاش ـ ـ ـ ــق في نقش ـ ـ ـ ــها ،لفتنا اهتمام عميدها الذي كان يقف قريبا منا  ،فأس ـ ـ ـ ــرع يأخذ بأيدينا داخلها حيث تركن مئات
اآلالف من الكت ،تتوزع على غرف عمالقة ،وتتجاوز في رفوف خشـ ــبية تعانق السـ ــقف ،وإلى جانبها غرف للنسـ ــا ،
وغرف للمطالعة ،وحيث ينشــا عشــرات العمال يقومون على شــؤون الزبائن من طلبة العلم ،يختلفون بين فتيان وشــيو
ولكنهم يتفقون جميعا في حيويتهم وحماس ــهم".20و كتب التاري ضفصف ففل ا ةكر معامل ضار ية ومعمارية خالدة زخر هبا
ضيهر عاصف ف ف ففمة ا باضف ف ف ففيني قدمياو حيث ةكر ا كتب التاري أن " م ألف ف ف ففهر ماتبا ضيهر ماتبة اكعصف ف ف ففومةو اليت ضذكر
اكص ففادر إ ا ص ففومعة ألوفة بالاتب و ا خمتل" الفنون واكعارف...ماتبة اكعص ففومة حتوي آالاا م اجمللدا 21"...و والعلم
موض ففوع اكاتبة والعلم غذاف الروحو حىت الش ففيوخ يعملون ا اكاتبة وبنش ففا مثل الش ففبابو ما يدت على مسو قيمة العلم وهذا
ما أدى إ االعتناف مباان ضواجد الاتب.
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خاتمة:
ا ااخ ،وما ميا اه ففتنتاجه أن الروائ عز الدي جالوج أض فففى على العمارة اال ففحة ثرية م ةاضه و عرب هبا
بلغة رمزية وإحيائية دالةو م خالت التصف ف ففوير والتشف ف ففخيص وواهف ف ففتثمار التمنيا ا،داثية كاهف ف ففرتجاع الذاكرة وا،لمو والوصف ف فف"
الدقيا معتمدا على ما خزنته الذاكرة م معارف ضار ية وثمااية ويص ف ف ف ف ف ففور مجات اكدينة العريمة بوجدانه باه ف ف ف ف ف ففتعمات التداع و
وإحالفاهفه مبدى ارضباطه بعناصفر انتمائه مباضفيه وويمتصفد على اكتلم ضذوح الف اكعماري ااثري ومينت عالقته باكاان الروائ
ووباكاان اكادي مازالت اآلثار ضشففهد على ةلمو وما ميا قوله أيءففا أن الروائ بره على قوة مالففااته ا إكالففاب الرواية
لعرية م خالت الفءاف اكشالو و هاهم ا إثراف النص ووبلو اانالاح االية ثبا الذا وضذصيل ا نتاا ااديب.
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العمارة وهندسة السرد في رواية حمائم الشفق لجياللي خالص
مقاربة بنيوية
Architecture and narrative geometry in the novel doves of the
twilight for djillali khalass-structural approach
)اجلزائر-"عراب أمحد (جامعة الشل
:ملخص
ال ضزات الاتابا النمدية اكمحءفة لمءفايا الفءفاف على ضعدد مفاهيمهو والفءفاف الروائ ا ا بداع اجلزائري – على حد
 ا جوهر اكال ففائل الفنية اليت يلتبس هبا الفء ففاف ا متوض ففعه التخييل و ةلم أن حيازة الفء ففاف على، ضتحال ففى اأو-ضمديرنا
ا ا مطارحة قءف ف ففايا الفءف ف ففاف اكديين ا عالقته بعامل الرواية،نالف ف ففا م العال قا اكتداخلة ايما بينهاو هو ما مينحنا منهجيا ا
على أهففا أن الرواية ضالففتمد أصففوهلا م ا الرهففم والتصففوير والنحتو وا ا ضشففييد اإ ا ضمرتب م مفهو ضصففميم البناف ا
.العمارة
اكة على إثرهو ا عالقة ضش ففاكل،واللغة ا اقرتاهبا م ص ففور الف ء ففاف ضذخذ ه ااخرى ضش ففخيص ففها اهلنده ف وضنال ففج رمزيتها ا
. وانالجا أا مينح الفءاف الروائ أامه ا بداع
. اكرجع الواقع/  التار/ الفءاف اكديين/ النالا/  الفءاف الروائ/ اكتخيل الالردي: الكلمات المفتاحية
Abstract
The purely monetary literature of space issues is still in its
multiplicity of concepts, and the narrative space of Algerian creativity,
we believe, avoids delving into the essence of the technical issues in
which space is confused in its imaginative position. The acquisition of
space in a pattern of interrelationships gives us, methodologically
speaking, the right to challenge the issues of urban space in relation to
the world of fiction on the basis that the novel derives its origins from
the art of painting, photography and sculpture, and because it is
construction which approaches the concept of building design in
architecture.
In its approach to space images, language also takes its geometric
diagnosis and harmoniously embodies its dreamlike symbolism in its
wake, which, in turn, gives the novel space its creative horizon.
Key words: Narrative imagination, the narrative space, the layout, the
urban space, the historical, the reference reality.
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تقديم:
أهم
حل
ضعد رواية "حمائم الش ـ ـ ــفق" للروائ جياليل خالي الص ف ف ف ففادرة ع اكؤه ف ف ف فال ف ف ف ففة الوطنية للاتاب اجلزائر 1986م بني حل
ضمد م الواقع اليوم ضلوينا مادضهو وقد
الروايا اجلزائرية احتفاف بتيمة الفءف ف ف ففافو بتجلياضه الرمزية اكعنويةو وبصف ف ف ففوره الواقعيةو حل
ضنوعها ملمال ففا انياو حيما لبنيتها على مال ففتوى آلية الالف فرد ديناميةو
ازدهت بذص ففبا وروائحو وأصف فوا أطفت عليها م ه ففحر حل
وباأصوي إةا كانت مفردا ضشايلها أا يالتجيب له الطابع البالغ التشخيص .
يالف ف ففتفيت البحث ضلم النماةا النصف ف ففية ا الروايةو واليت ضذثحلث لبنية اءف ف ففاف مرمزو لينطلا منه نص اكدينة مع أوت ممطع

هففردي ينفتح عليه اءففاؤها الطبوغرااو ا حماولة اهففتنطاح ضلم اكعامل اهلندهففيةو ومنحها صففوضا للاشفف" ع أبعاده (الفءففاف)
الرمزيةو واا لغة ضفءيئيةو حتاور ضلم ااهوارو واا ج والشوارع والبيو .

عرف جياليل خالي م كتاب المصة والرواية م اجليل الثاين له جمموعا قصصية ورويا وكتب ل طفات منها "رائحة
الكل " "زهور األزمنة المتوحش ــة" "حمائم الش ــفق" "نهاية المطاف بيديك" "قرة العين" وآخر عمل روائ ص ففدر له
زمن الغربان " هنة  2018ع دار النشر المصبة باجلزائر .
ضرمجت بعض أعماله إ لغا أجنبية روهية أكانية إيطالية ارنالية.
اكاان ا هذه الرواية كما يشفف ،الروائ ا حواراضه عرب جريدة الشــرق األوســا ع  9637في  /17من أبريل 2005
هو البطل " يقول رأيت أن أجعل من مكان األحداث ،أي مدينة الجزائر ،بطال رئيســ ـ ــا أو محورا أســ ـ ــاسـ ـ ـ ــيا تدور حولي
حبكة الرواية".
ويء ف ف ف ف ففي" على هامش هذا ا،وار أن خيايل ارضاز على ا عمارة أحياف المص ف ف ف ف ففبة حياف زخراة بيو اكدينة وضثعنب أزقتها
ودروهبا وهو ما ضبمى م وجه هذه اكدينة وهندهف ف ففتها " وهنا إلف ف ففارة واضف ف ففحة إ حادثة ممتل الرهف ف ففا حممد راهف ف ففم ا ظروف
غامء ففة ه ففنة  1977هذه اكدينة اليت اه ففتيم،ت ا اكنت الروائ على خرب ممتل الره ففا برهان و واا زوجته اكعمارية حبيبة
اليت وضعت خمططا معماريا جديدا للمدينة و إ ا البطلة الوحيدة اليت ضوايت بعالر الوالدة اتذه" اجلالوزة على هبا اهلل هلم
ا قبض روحها قبل أن ضطات أيديهم روحها.
الواضففح أن وصفف" اكدينة احتل حيزا مهما ا الرواية وقد اعتمد ا ةلم على التصففوير البصففري كوقعها م زوايا خمتلفة أي
كما يراها راك ب الالفينة أو كما يشاهدها الواق" على قمة اجلبل الصغ ،أو م اوح اجلبل .
رمزية األشكال الهندسية وأطياف الداللة
قدر لوظيفة اللغة العاديةو ا
ضتيح اأاص ف ففية الرمزية للخطاب الال ف ففردي إماانية إخص ف ففاب لغة الفء ف ففاف بإل ف ففارا ضفوح ما حل
ضنففاوهلففا اكبتففذت جلغراايففا اكاففان وضففار ففهو اامر الففذي يففداع بففالاففاضففب ا هففذا اكالف ف ف ف ف ف ففعى إ ضوظي" الرمز أداة ا اكمففا ااوتو
اله ف ففتعرا ،رؤية ه ف ففردية ا جتليها التار و واا نزعة جتريبية حتما هلا حء ف ففورا اعليا ض ف ففم ه ف ففجال اأطاب الروائ ما بني
حءور أهطوري وهياه .
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يبدو أن طريمة ضعامل الااضب مع النص ااديب ا ضءمينه للنالا التار و هو ما يءع اكعيار الفين أما اختيارا أهلوبية
متفردةو ضش ف ف ف ف حلفال انزياحا ع الن،رة اكنطمية ل ل ف ف ف ففيافو والتباه ف ف ف ففا على بنية النص الال ف ف ف ففردي ا مزامحته كدارا النص التار و

اأاضف ف ف ف ف ف ففع هليمنة قيم و ضمنيا أدبيةو "واليت ضعيد هبا المصف ف ف ف ف ف ففة التخييلية إنتاا التاري انطالقا م زماانيا ثمااية واجتماعية
خمتلفة"1و اامر الذي حيتحلم ا حدود االلففتغات عليه ضعامال خاصففاو بدفا با يغات ا حت حلالفس طبيعة الرمز اهلندهف و اكبين على
منح اأطو اكالف ف ف ففتميمة واكنحنية واكناالف ف ف ففرة والدائرية واكتماطعة ا النص محولة دالليةو وانتهاف بإعمات آلية التذويل ا قرافضهو
وقد جتالد هذه الفردية النصية على النحو اآليت "هكذا فسرت الفن المعماري للمدينة ،وقد رأيتي يحدودب ملتفتا حول
سفح الجبل الغارق في البياض الناصع".2
ضمو وظيفة إنتاا اكعب بالنال ففبة للروائ على اختيارا انية تربها ا معاجلة الش ففال اهلنده ف ف و ض ف فم ما ميا أن يرمز
إليه كل لففالو أثناف إخءففاعه كنطا العملو وا ضفالفف،ه للف اكعماري انالففياقا للشففال اادودبو ا إحالته على أن اكوضففوع
النفع مثالو إمنا يدعونا إ أن نالتخدمهو ا حني أن اكوضوع الفينو إمنا يدعونا إ أن نالتطلعه.3
ياتف الش ف ف ف ف ففال اهلنده ف ف ف ف ف أوت اامر بإعطاف االنطباع أو ا بانة ع حد عابرو مادا وجوده مش ف ف ف ف ففدودا رمزيا إ اارة
وضاونهو حيث مينح الااضب أدوا ضذثيث الفء ف ففاف بعدا رمزياو يوم م خالله با ل ف ففارة إ قء ف ففايا اكدينةو ا ضذثرها
إنش ف ففائه حل
باكعطى التار

والالففياه ف و وهو ما االففره الالففارد ا االعرتاف التايل " إذن أنت تقول إن التحدب ال يمكن أن يزول ،أي

أن السـ ـ ـ ـ ــالم الذي يقال إني يسـ ـ ـ ـ ــود المدينة حاليا لن يطول ،ما دامت هي محدودبة أي مسـ ـ ـ ـ ــتعدة مسـ ـ ـ ـ ــتنفرة للحرب
القادمة"( . )4يالفند الشفال اكعماري ا مت،هره الفين إ لغة هفردية مشفبعة بطاقة إحيائيةو قادرة على اهفتلها محولته الدالليةو
بل وإعطاف ضفالف ف فف ،منطم ،ركة اهف ف ففتدارضهو وطريمة ضشف ف ف حلفالهو إة يواجه ا العمارة على اكالف ف ففتوى الوظيف اارة جديدةو ضمبع
خل" إهف ف فرتاضيجية دااعيةو مال ف ففتوحاة م الش ف ففال اادب أو ا،لزوينو وه أل ف ففاات ملتفة على نفال ف ففها مش ف ففالة طوقا منيعاو
،ماية اكدينة م غدر الغزاةو وهو ما يفالففر نزوع الالففارد إ اهففتخدا هذه االففاات اللغوية البص فرية بوصفففها منبها كفيلة
بإثارة اهتجابا معينة ".5
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الموضوع
المدينة

الشكل

محدودب

مقوس

حلزوني

مستدير
الغاية

ضرورة فنية

ضرورة سلوكية

يتم اهف ففتلها الشف ففال اكعماري للمدينة حتت إ،اح نبوفة ااهف ففطورة الشف ففعبيةو جمالف ففدة ا طبيعة الرتكيب
وا موضف ففع آخرو حل
اللغوي اك بش ف ففر هبذه النبوفةو ا ص ف ففيغة اكلفو الش ف فففه اكتناغم والش ف ففال اللغويو جمال ف ففدا ا اكثل الش ف ففعا اكختزت ا نال ف ففمه

وداللته "اللي خرج منا يعود إلينا "وهو نالا ياون مبثابة اأالصة اكركزية والنهاية اكتوجة"6.

ضتشف حلفال الفءففائية ضبعا ،اح ا،اجةو االفءففاف ا هندهففته خاضففع لنمط معماريو ضتحام ا ضصففميمه الوظيفة ا،يوية و
الء ف ف ف ففرورة اليت أوجدضهو أا يء ف ف ف ففف إ رد االعتبار للمرينة اللغويةو اليت انبثا عنها وضش ف ف ف ف حلفال على إثرها اكربر التار لوجودها
و"واا ضص ف ففميم مش ف ففخص ضتواار ايه الطمذنينة والتواص ف ففل"7و يمبع خل" ظالت اارة التحص ف ففنيو وااله ف ففتعداد لآليتو ل ف ففالتها

اكلفوظا التالية/ :الفن /يحدودب/ال يزول /لن يطول /ما دامت /ااامساف واااعات ا ص ف ف ف ففيغة النف دلحلت على حالة عد

االه ففتمرار الال ففياهف ف و الذي اه ففتدعى اارة إنش ففاف ل ففال مناال ففر ا هنده ففته اكعمارية وص ففياغته اللغويةو ن،را كا يش ففيعه هذا
ااخ،و ا النفس م إ حالا مبعاين الءيا واالنمبا،و وهو ما دلل عليهو بصورة ماو حالة هاكنة اكدينة.
االداللة اليت يرم إليها الال ف ف ف ففارد ويتغيحلاها م خالت إنابة هذه اال ف ف ف ففاات اهلنده ف ف ف ففيةو باعتبارها ص ف ف ف ففورا ضعب،يةو حتما على
اكالففتوى الداليل رؤيتها اجملازية للعاملو اا،ميمة اكطلمة اليت جتالففدها هاضه االففاات اهلندهففيةو هو أن الالففال مرهون بزوات هذه
االااتو واليت بمدر ما ضمدر للمدينة مناعتهاو اه ضزيد م بشاعتها.
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ضالتدت على ةلم بلغة ضفءيئيةو وقد رمست خطوطهاو ودوائرها واناالارا او على اءاف
االرواية ا ضوثيمها للواقعة التار ية
حل

النص حمررة إ ياه م ضبعية العنونةو إة ضغين لغة اكاان النص ع ا ل ففارة باكاان إ ااه ففلوب الص فريحو وا هذا الش ففذن يال ففند

صففربي حااظ خاصففية جديدة (لففعرية) على الروايةو معتمدا على ضعري" ا،دمان للرواية الشففعريةو "يتعلا بعدد م اأصففائص
اكميزة للنص الروائ التالف ف ف ففعيينو أال وهو اجلانب اكشف ف ف ففهديو أو اكااين ا مجاليا هذه الرواية اجلديدة"8وباعتبارها خاصف ف ف ففية
لف ف ف ففديدة االلتصف ف ف ففاح قماليا اجلزئيا اكتجاورة ا ضشف ف ف ففابه أو ضباي و ماونة وحدة متناغمة ياون جمموع ااجزاف مدعاة ايها
للن،ر والوقوفو ةلم أن التجاور ا مجاليا التش ف ف فف ،كفيل بعمد ممارنة ل ف ف ففعرية اارقة و ضال ف ف ففوقنا إ إلغاف دور اجلزف كوحدة
قابلة للن،ر .
حيتف الفء ف ف ففاف اكديين ا الرواية "حمائم الشـ ـ ــفق" بالره ف ف ففم الفين لص ف ف ففورة اء ف ف ففاف مدينة جتمع بني الواقعية والغرائبيةو طبما
ضعمدها الااضبو ضمو على ضعومي و ضوهيم ص ف ففورة الفء ف ففافو جاعلة منه (الوهم التص ف ففويري) حلمة مهمةو ليس ا
هف ف فرتاضيجية حل

التعري" بتاري اكدينة احالبو وإمنا ا إنطاقه وأنالنتهو وهنا ضطالعنا الرواية على مناةا نصية مغرقة ا الرهم التوهيم "وحين
أقبل ذلك الخريف الهدام برمالي وعواصــفي وتمرده العارم ،حاولت المدينة عبثا الصــمود مرتكزة على أس ـســها المنخورة
المتثاقبة ،ومستندة إلى أسوارها المتهاوية".9
ضعد اللغة المناة والعدهف ففة اليت يالف ففند إليها الالف ففارد وظيفة نمل الصف ففورةو و النفاة هبا إ أطر الفءف ففاف اكصف ففورنو بل والتوغل
حل

نزوال إ أعما نمطة ايهو كالفففة ع مءففمراضه غ ،اكرئيةو إة ضتعر ،باث ،م التفاصففيل إ أهففا اكدينة اكنخورة اكتهالاةو
بوص" اللغة خصيصة جمهرية ضمرب الصورة وضاش" ع رموزها.

ءففع عنصففر الفءففاف ا اأطاب الروائ إ طبيعة اكعجم اللغويو ا بعده ا حيائ و وقصففره على جزف هامش ف م زوايا
اكدينةو بالمدر الذي مينحه إياه م الرمزية ما يتفا وقرافة الااضب ل حداث التار ية والالف ف ففياهف ف ففيةو واليت عصف ف فففت باكدينة عرب
ص ف ف فة كعاين الفء ف ففافو أو
مراحل م ضار هاو اااه ف ففا اكنخور اكتثاقب وااه ف ف فوار اكتهاوية اكتهاودةو حتيل إ ثنائية ضماطبية را حل
بااحرى كش ف ففموالضه ( ااه ف ففس – ااه ف فوار)و وهو ما حلال ف فده ا اكمطع التايل " :لكن التناقؤ المتقيح من قروحها الطبقية
سرعان ما انفجر وديانا غاضبة ،فاضت على عمرانها فجرفتي طامية قصوره الفخمة في الوحل النتن لشدة ما تخمر في

القلوب المكبوتة10 ".
ض،هر براعة الال ف ف ف ف ف ف ففارد م خالت اكزا بني عناصف ف ف ف ف ف ففر الاون ال،اهر و اكتخف و م ضلم اكرئيا و و هو ما ييزا باللغة ا
إه ففم ا مفردا اكوص ففواا على معاين الواقعو الذي ضلعب ايه اكدينة دورا مهما ا إمتا ا،لمة اكغلمةو ا إل ففارة إ احتمات
اكتمات الرؤية الالف ف ف ف ف ف ففرديةو وةلم حينما ضرهص ضلم اكلفوظا ،الة احتمان وانفجار مرضمبةو ااكعاي م مجلة اكفردا على
مالتوى اكمطعو هو براعة " لغة الالارد ا االقرتاب أكثر م اكاان وحتالس أكثر لرموزه ومفرداضه ولغته".11
صورة فضاء المدينة:
حليرغب الناي أحيانا ا ضمدمي نص الفء ف ف ف ففاف اكديين وبص ف ف ف ففورة الاتةو ا معر ،الاش ف ف ف فف" ع هويتهو ا إل ف ف ف فراك موجودا
الطبيعةو على اختالف ألوا او ا ضناهف ف ففا أوصف ف ففااه معهاو وبصف ف فففة مارهف ف ففة أدبياو مع أجنا اكخلوقا البش ف ف فريةو امد ضرتافى
اكدينة ا صورة اا أو ا،بيبة أو اانثى اكالتعصية أو اكالتاللمة ا نفس الوقتو وا هذا الالياح يلبس الالارد اءاف مدينته
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م ااوص ففاف ما يتال ففاوح وهذه الص ففورو وقد ضش ففيحلذ ا بعض مالحمها أو ضذنال ففنتو وهو ما يتجلى ا اكمطع التايل " كاألم
الثكلى راحت المدينة ،تقف صاغرة في غمرة األمطار الهاطلة وهي تشاهد بعينيها الدامعتين دما قانيا ،فئة متسلطة من
أبنائها العصاة تهدم على راوس أبنائها البررة عماراتهم ومحالتهم ومنازلهم.12 "...
يعمد اكمطع الالففردي ممارنة طريفةو ا صفففة ضبدو غالبة على الوصفف" الالففردي كلهو ينحاز ايها الااضب إ صففورة اكدينة
ا بعدها ا نالففاين .ضنهض على التمريب بني طرا صففورضني متماهيتنيو بذهففلوب ينزع إ ةاضية إنشففائيةو يءففف على اال فياف
لونا إنالانيا مرضبطا بالذا البشرية13 .
صف ف ف ف فلها ا هيئة اا الثالى أو اكرأة
وبالعودة إ بعض اكماطع م الروايةو ضال ف ف ف ففتمر ص ف ف ف ففورة اكدينة عند الوص ف ف ف فف" اآلدم ا حل
ا،بيبةو أضاات إ النص خصوصية هردية وضعب،ية وبنائيةو "ايها الاث ،م التشويا ا،اائ و والوص" ا ،لنزعا النفس
البش ف فرية وضملبا ا " 14و ضلتم عند عمو الصف فففا أا ضشف ففرتك ايها مع باق البشف ففرو زيادة ا إنءف ففاح العما الوجداين اكرضبط

بتعلا الال ف ففارد باكدينة اا وا،بيبة والوط و دلحلت عليها ا اكمطع التايل اكفردا التالية " الجوهر حبي الكبير الذي أنسـ ــاني

كل النسـ ـ ـ ــاء السـ ـ ـ ــابقات في حياتي ،الجوهر ذاتها حين أتخيلها ال أتخيلها سـ ـ ـ ــوى مدينة" 15وا ممطع آخر م نفس

الصفحة م اكنت "والمدينة إال أنت أيتها الكتلة البيضاء المستلحفة عند قدم الجبل الشاهق ".16
ضنزع لغة الااضب و وا هففياح ألففبه بالبوح الداخل و إ جتاوز إطار الصففورة النمطية الباهتةو ا اعتدادها ب لية الوصفف" ا
لغة واضحة ضالتوعب أطياف الصورة وظالهلا الد الليةو ومنها ينتمل إ التذث ،ا مدركا اكتلم و ع طريا ضعبئتها مبا ضشح
به مجلة ااوص ف ففاف اكوزعة على اء ف ففاف اكدينةو ا لغة ضص ف ففرحيية ضفيد ا جمملها أن "اكلفو الصف ف فريح ةاضه ل ف ففديد التعميد م
حيث ضاونهو اء ففال ع أص ففوله االه ففتعارية البعيدة .يء ففاف إ هذاو أن ضش ففال اكلفوظا الص ففرحية واا نال ففا جديد وعرب
من،ور مش ففيدو قد يفء ف ف إ إزاحة بداهتها وضفتيا كوامنها" 17.م خالت إجراف ممارنة هلا مع ضلم اكلفوظا ةا النال ففا
التص ففويري ا حيائ و لينهض على إثرها اعل التذويلو ك لية ارا اء ففافا النص ففوي اكابوضةو وااجال ففا غ ،اكرئية م عتمة
التلميح اكبط و وهو ما يبدو مالتجليا بشال حصري ا الوص" اكؤنال .
غالبا ما يتال ف ف ففرب ل ف ف ففعور الااضب وانفعالهو بص ف ف ففورة الفء ف ف ففاف اكدينةو عرب قناة اللغة إ النصو ملتحما بص ف ف ففيغة اكلفوظا
ا ل ف ففاريةو وقد اه ف ففتحالت ص ف ففورة اكدينة الرمزو إ حالة ل ف ففعريةو ومعيار الختبار إحال ف ففا المارا ووعيه الفين حياهلاو وهو ما

جتلى على النحو التايل" :وما كاد الش ـ ــتاء يولي حتى كانت المدينة قد تخددت وجناتها المتوردة وهي تودع آخر األمطار
المدرارة عجوزا عرجاء".18
ااكالحظ م مجلة هذه اكلفوظا اكتعاقبةو ضاريالففها لرهففم ضراجيديا اكدينةو وقد ألبالففها الوصفف" لبو الغنبو والفزع م

اكص فف ،ااتو و الذي ص ففنعته ائة م أبنائها العص ففاة إزافهاو وهو ما يمرره اجلو العا الذي طبع اكش ففهد الارونوضويب" كان تاريخ
المدينة قد ترس في مسماتها كما ترسبت الرمال الذهبية على امتداد خليجها ...فلم يكونا ليطيقا صبرا أمام ما تعانيي
من نطحات االغتصاب المشوه لجمالها19 ".
ضعمد الرواية اص ف ففال جديدا مع الفء ف ففاف اكديينو ا بؤرة ضتعاقب ايها أحداث مهيمنة على ه ف ففاحتهاو آخذة بزما اأطاب
الالف ف ففردي إ وجهة هف ف ففياهف ف ففيةو جتعل م اكدينة مركزا يالف ف ففتجمع حوله كل الفرضف ف ففيا و اليت جتعل منها مالف ف ففمى رديفا للمالف ف ففوة
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واكعاناةو و صففدى لتذز مفردا اأطاب الروائ " ا إلففارة إ حتوت واالففاد االففيافو لذا ااعتاار الفءففاف النفال ف ناضج ع
اعتاار الفءاف ا،ال اادد و اكلمو "20و وا هذا الشذن نالتعر ،اكمطع التايل "والحال أن قل المدينة كان يحدس
ش ــيئا من هذا القبيل ،رغم تفاالها ا لبادي للعيان ،إذ كانت تش ــعر بحدس األم الثكلى أن أبنائها البررة لن يص ــمتوا على
تلك التخديدات التي وصمت بها حدائقها الغناء.21 "...
اا،د والتفاؤت والش ف ف ف ففعورو كلها م الص ف ف ف فففا اآلدميةو اليت ال ف ف ف ففتملت عليها اكدينةو ا طبع مينح الفء ف ف ف ففاف قدرة على
اه ف ف ف ففتشف ف ف ف فراف الواقع والتن بؤ مبص ف ف ف فف،هو عرب اه ف ف ف ففتخدا آلية الش ف ف ف ففعور وا،د وغ،ااو م أدوا اكعراةو اما إ،اح اكدينة هبذه
ااوص ف ففاف اليت ضش ف ففاطر ايها دور اا إال إدانةو وراض كا يتعر ،له اء ف ففاف اكدينة م ض ف ففيمو حيث يم" أه ف ففلوب الوص ف فف"
الالففرديو وقد ختلص م وهم االهففتنالففاخ واااكاة اكتمصففيةو الشففاملةو إ ضفريد الن،ر إ االففياف والعامل وحتوير الواقع حتويرا
يلونه يصوصية الذا اكبصرة الواصفة ".22
م اكؤكد أن اأطاب الروائ ا الف ففتغاله على ضيمة الفءف ففاف(المديني*)و يلجذ إ ضوظي" صف ففيذ معينة م االفا و ةا
أبعاد حالف ف ففية إلف ف ففاريةو كا،د و قلبو ليجعل منها ك يانا ضرقى إ معاينتهو يءف ف ففطلع به معجم لغوي أبالف ف ففط ما يالحظ ايهو
ضراكم مفردا التوجسو والرتهصو كا هو ا غيبيا اكالف ف ف ف ف ف ففتمبلو وبالتايل يغدو خطاب اكدينة على هذا النحو خطابا واعياو
متفتحا على ما ضوح به غالبا عمو النصف ففوي الروائيةو ا الف ففتغاهلا بمءف ففايا العصف ففرو اليت ضتوخى هف ففبيلها إ منح نصف ففوصف ففها
امتدادها الداليلو م دون االلتفاف وااله ففتئثار بالداللة الالية للنصو باعتبار أن اكدينة ضص ففور ختييل حممولة على داللة ااثر
الرمزي أكثر منها الواقع و أي بنية جتالد رؤية عميمة إ العامل".23
ضعاجل رواية "حمائم الش ــفق" ا اهتمامها بمء ف فايا اءف ففاف اكدينة ضصف ففدعا "ذاكرة المدينة"و م وجهة ن،ر رمزيةو كفيلة
مبناولة إلااال الوضع التار

والالياه والثمااو واكعماري م زوايا عدةو بذهلوب اهتمر على نالا واحدو وإن ضنوعت

صف ففيغه م أوت ممطعو غلب عليه ضوظي" ألوان التصف ففوير البالغ ا صف ففوره التمليديةو وقد يالف ففتمد أحيانا ألمه الفين م ضوهج
أهلوب المص (ا،ااية) وااهطورةو وا،وار الداخل و ا نوع م التمثيل الوظيف هلذه اادوا التعب،ية ".24
واحتااما هلذه اكماييسو ميا ا قرار مبدئيا بذن اكدينة ال ضتموض ف ف ف ففع إال ا ل ف ف ف ففالها اكتخيلو حيث يودعها الااضب م
إحالف ففاهف ففه الفينو ما تلج أعماح جتربته ووعيه التار

بفءف ففاف اكدينةو لترتافى ا لف ففالها النهائ واقعا ورمزاو مثلما هو معرب

عنه ا اكمطع الال ف ف ف ففردي " كنت أرق رفقة إخوة الس ـ ـ ــالح معمار المدينة المتراقص ـ ـ ــة البياض كس ـ ـ ــراب تلوح بي أش ـ ـ ــعة
الشمس .فإذا هي (المدينة) تبدو كقوقعة سلحفاة غولية شهباء رأسها (قعر الخليج المندس تحت الساحل حيث باب
البحر) مخفي وأرجلها األمامية منفرجة شرقا وغربا (الباب الشرقي والباب الغربي) لكأنها (السلحفاة أم المدينة )".25
ضتحما ا هذا اكمطع الال ف ف ف ففردي الاث ،م الافافا ا بداعيةو أثلة ا غزارة ه ف ف ف ففيولة ااص ف ف ف ففبا والتلوينا البالغيةو اليت
نش ففر على اكمطع ه ففردي ظالال أه ففطوريةو للتذكيد على قوة الش ففال البالغ و ا العبور بص ففورة اكدينة عرب مرونة اكلفوظا
البالغيةو م كينونتها الال ففاونية الص ففمافو إ حيوية الص ففورة الال ففرديةو وةلم باللجوف إ اه ففتخدا بعض ااه ففاليب البالغيةو
مثل التشب يه واالهتعارة لتوضيح بعض ااوصاف غ ،اكذلواة للماراو زيادة على إثراف الرواية بذخ،ة ال ائية م اكفردا ".26
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وعل أهف ف ف ففا ضطويع ضلم اامنا واالف ف ف ففاات البالغيةو ليس احتفاف بالنص اكديينو وإمنا اهلية الفءف ف ف ففاف ةاضه وقدرضه على
التم،هرو واا طرح مغايرةو ضغري اك تلم لتعشف ف ف ففا النصو وقد أضاحت له ضلم اامنا حتميا لف ف ف ففعريتهو وا ممدمتها اهف ف ف ففتمدا
الشال البالغ التمليدي اكنبين على بالغة االهتعارةو واجملاز والتشبيه ( كالرابو كموقعة هلحفاة غولية).
واه ف ففتجابة لدواع ا غراب ا التوص ف ففي"و ضتش ف ففيحلذ اكدينة ا م،هرها اأارج على وقع ص ف ففور خملوقا آدمية وغ ،آدميةو
اه ا بعض اكماطع كموقعة ه ففلحفاة غولية ل ففهباف لاذ ا (الال ففلحفاة أ اكدينة؟)و وا البعض اآلخر ه ففلحفاة رأه ففها (قعر
األيج اكند حتت الال ف ف ففاحل حيث باب البحر) خمف وأرجلها اامامية منفرجة ل ف ف ففرقا وغربا (الباب الش ف ف ففرق والباب الغريب)و
وعلى هذا النمط اهلنده ف لفءففاف اكدينة حياك الرهففم اللغوي لففخصففية مبتذلة مالففطحة للفءففاف اأارج و يدنيها م أبالففط
معاين الشف ف ف ف ف ف ففيئية الباهتةو االما ضدلت اكدينة ا الميمةو ارضد م اللبو ما يليا هباو وعلى قدر ضلم الن،رة الفنية ضتحما
لعرية الفءاف م خالت نزع االفة عنه .
الفضاء وفنية التمثيل الواقعي:
ال ميا لفء ف ف ف ففاف اكدينة أن يرتافى على طوت ص ف ف ف فففحا الرواية م خالت ص ف ف ف ففورة منمذجة غ ،متحولةو وإن لبس هلا م
وجوه البالغة ما ينف عنها ةلمو االصف ف ف ففورة ضبمى ا ااصف ف ف ففل ثابتةو وإمنا لع الااضب عنها ما هو مذلوف ايهاو عرب أنالف ف ف ففاح
وضراكيفب لغ ويفة مواكبفة ضفار يفا وثمفاايفاو جملمفل الرؤى واالجتفاهفا الفنيفة اكراكمفة أربا الافاضفبو وقفدراضفه على ا بفداعو مبفا أن
االنطباع اكالففتمى م ضلم التجارب الفنيةو هو ما يرض ف اءففوت اكتلم و ويتواصففل مع ن،رضهو وقرافضه لفءففاف اكدينةو ةلم أن
عملية المرافة ضتمف مالارا ماانيا يتماهى هو اآلخرو مع منطا الالرد".27
يفرش الااضب لنص روايته م ال،الت الواقعية*و ما حيميا غاية ا قناع قبل ا متاعو وهبذا يتعالا النص التار

والالف ف ف ف ف ف ففرد

اكديين ا التحا و ضذكيدا كبدأ وظيف و غايته مترير رهففالة هففياهففية ال غ،و "إذ ذاه فقا تفطنت المدينة إلى أنها لم تحصـن
أس ـ ـ ـ ـ ــوارها باتجاه البر العتقادها أن ال عدو يأتيها من تلك الناحية ،وأن الجبل وحده كاف لحمايتها ،بحيث لم يكن
للمدينة أبراج أو حص ـ ـ ــون دفاعية ذات ش ـ ـ ــأن تحميها من الهجوم البري باس ـ ـ ــتثناء تلك الحامية المنتص ـ ـ ــبة عند الباب
العالي". 28
مد خيط الالرد الروائ
يرصد اكمطع الالردي بعض ا،مائا التار يةو وإن جتاوزها الزم و إال أن اهتعاد ا لال خامةو حل
مال ف ففااةو لتمدمي مزيد م التفاص ف ففيل اكتص ف ففلة بالواقع ومالبال ف ففاضهو منطمه على اكدينةو اكرتوكة للغدر واأيانة م طرف المائمني
عدة لتحصينهاو ومل ضمرأ جلغرااية اكاانو وضءارياله اجليوهياهية حالاباو اال
ضعد ال حل
على محايتهاو إة أ ا ا غفلة الالمباالةو مل حل
ا،ص ففون وال المالعو إال اجلبل الذي وجد قبل وجود اكدينةو وإن مل يعص ففم اكدينة م اهلجما و اعادة ما حيء ففر الفء ففاف ا
الرواية مبفرداضه اكعينة وألوانه اكميزةو ا النص الروائ و قصد ضارياله ا ةاكرة اكتلم .
ي،هر اأطاب الروائ اءففاف اكدينة ا بعده التار ا كامل يوخه وأقالففى ،،ا اناالففاراهو طاكا كان امتالك الفءففاف
اكااين ايها آيال إ قدرة اللغة على ضش ف ففخيص ف ففهو وم مثحل ا حاطة بهو وضمدميه ا ص ف ففورة مماطع ولوحا ه ف ففرديةو ضتال ف ففاوح و

طبيعة ا،دثو والرؤية الفنية اكنبثا عنها "هكذا فس ـ ـ ـ ـ ــرت الفن المعماري للمدينة وقد رأيتي محدودبا ملتفا حول س ـ ـ ـ ـ ــفح
الجبل الغارق في البياض الناصع". 29

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

257

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
وبالرجوع إ وضف ف ف ف ففعية الفءف ف ف ف ففافو ا احتااكه باكعطى اأارج (الغزو)و وا مماومتها لل،روف الطبيعيةو بوصف ف ف ف فففها موانع
ومعوقا أخءعت لغة الالارد إ ضوابط لالانيةو عادة ما يطلا عليها بالغة االناالارو الناجم ع معايشة الفءاف (اكدينة)
،الة حصارو واختناح لديدي و وعلى الصعيدي الداخل واأارج و يتم برجمة البب الالردية وصو اكواق" النصية.
امماومة اكدينة لفصف ففوت الطبيعة م جهةو ومماومتها للغزو البشف ففري م طرف ااعدافو وأحيانا م طرف أبنائهاو أثحلر م
حني آلخر ا قدر ا على االحتماتو أا أنعش لغة اأطاب حوهلا وأكالففبه نغمة داائة مالففرتهففلةو ضتغ حل ضشففع ،اأطاب الروائ
اكديينو باعتبار أن اكعاناة ملمحا ل ف ف ف ف ف ففعرياو ينبغ التنبه ايه لتيمة (عن" الفء ف ف ف ف ف ففاف اكديين)  30مع م،اهر الغزوو ومع م،اهر
التمدن ا صف فراعها (اكدينة) مع أه ففباب االاطا و وما أارزضه هذه ال،اهرة اكرص ففودة على مال ففتوى النص الروائ و جمال ففدة ا
اعل الاتابة م قطيعة أدبية مع النصففوي الالففابمةو كو ا ضشففال إارازا طبيعياو وجتالففيدا عمليا الففاات االنفصففات بني زمننيو
زم المص ف ف ففيدة الغنائية وا لرؤية الرومانال ف ف ففيةو وزم الرواية الذي يؤم بء ف ف ففرورة ضبادت اادوار وليس إلغافها أو ل ف ف ففطبها م دائرة
النوع".31
يتعمب الال ف ففارد يوميا الفء ف ففاف اكديين بطرح وكيفيا ل ف ففىتو لعل أقرهبا إاادة للمتلم و ابتدار الال ف ففارد اه ف ففرتجاع كينونتها
التار ية خارا الالف ففجل اللغويو اعتمادا على اكرويا ا،اائية ولغة ا،وار"32و وه ضمنية أحام الالف ففرد ربط عمدها انطالقا
م إهف ف ففما الالف ف ففارد للحالة النفالف ف ففية للشف ف ففخصف ف ففيتنيو وما ضعانيانه م ضيه وضف ف ففياع وعزلة واغرتابو على اكدينة الفاقدة لتار ها
وهويتهاو انفاة الصربو وضوايل نطحا االغتصاب اكشوه جلماهلا يعاس مرارة اكواق"و الذي عايشتها اكدينة.
وقد ضتال ف ف ففرب اللغة الال ف ف ففرديةو مال ف ف ففتعينة بطموحها لبلو اللح،ة ا،امسة م عمر التجربة اكدينيةو اليت متثحللها الال ف ف ففاردو عرب
إاادضه النطباعا الش ف ف ففخص ف ف ففيتنيو اكاال ف ف فففة جلوهر اكعاناةو م خالت ربط عالقة روحية بني اكدينة ول ف ف ففخص ف ف ففيتنيو ضتبادالن

ا حال ف ف ف ففا حياهلا حبا وكرهاو" لو نطقت المدينة لش ـ ـ ــهدت على أنكما لم تكونا تتخيالنها حلما فحسـ ـ ـ ـ  ،وإنما كنتما
تخططان فعال لتغيير وجهها المنكمش من جراء القرص ــنة التي كانت في البحار مرغمة المدافعين األوائل على تحص ــين
األس ـ ــوار وحلزنتها باتجاه الجبال واألودية"33و اراه اكدينة و ما هو إال صف ف ففورة لمدرها ااوتو منذ أن خطط هلا اكدااعون
ااوائلو ااالاات ا،لزونية مل ضا بدعاو وإمنا كانت طريمة أملتها ظروف مرحلة ضار ية.
إن التعايش والتايحل" مع االاات ااصنة اكنامشة و اكتحلزنةو ضنف أي ضغي ،مذموت على مالتوى الداللة الن صيةو ولئ

انتفى حتممه ا عامل الواقعو ا ن الواقع بتشففوهاضه حيرك ا الالففاردو والشففخصففيا لففهوة ا،امل مبدينة ضتشففيحلد على دعائم ا،لم

واأياتو " هو رسام المدينة عشيقها الوحيد الذي أنساها كل العشاق السابقين ال لشيء إال ألني خلقها في أبهى صورة
".34
وخالصة الرؤي ة الالردية الفاصلة بني الفءافي و (الفءاف اكوضوع والفءاف النفال )و هو انفال الفءاف النفال االو
به م طوح الزم واكاانو اهو م ناحية اء ففاف ال وجود لهو إال على مال ففتوى التبئ ،الداخل " 35و وإن كان لفء ففاف اكدينة
حء ففور لدى ل ففخص ففيا الروايةو اهو على ص ففلة بتعدد الذوا الرائية أو اكدركة كوض ففوعهاو وهنا ضام مجاليا الفء ففاف ا
قدرة الااضب على ضشف ففع ،الفءف ففافو بالمدر الذي ميا للرهف ففا م إنطاح لوحته بذلوان أصف ففباغهاو وألف ففاات خطوطهاو وا،ات
نفالف ف ففه يما على الفءف ف ففاف الذي يؤدي بواهف ف ففطته الااضب عملية إيها اكتلم و بذن ما يراه ال ميا أن ياون خارجا ع دائرة
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ضوقعاضهو والعاس صحيحو االفتنة اليت يتحدث عنها جنيت "نامجة ع غ ،اكتوقع الذي ال يث ،دهشة اكتلم احالبو ولانه
عله يشرتك مع الااضب ا عملية الالرب االهتاشااية اكمتعة".36
يالف ف ف ففلم النص اجتاها واقعياو معتمدا على إه ف ف ف فرتاضيجية الالف ف ف ففرد اكتوقعو زيادة ا الاشف ف ف فف" ع صف ف ف ففدمة التجربة اكدينية مع
ل ففخص ففيا عاكها الروائ و وه ه فف،ة ةاضية عاجلتها الرواية اجلزائريةو مربزة طريمة ضش ففال الوع الفردي واجلمع لش ففخص ففيا ا
اكرضبطة بواقع اكدينةو إة يبدو الفء ففاف الء ففاغط مهيمنا ا الروايا ا،ديثة .اهو يذك ا،مدو أحياناو كما يذك الثورة أحيانا

أخرى ا قلب الشخصية " .37

مينح اأطاب الال ففردي الفء ففاف اكديين هويتهو مال ففجال أغرب انطباعو حني يء ففف على اكدينة رمسا جديداو على أعماب
رهف ففم أتحىو وهنا ضرتاي الصف ففور الالف ففردية على اختالف أنالف ففاقهاو ضذكيدا على هوية اكدينةو انطالقا م ضوايل أحداث معينةو

غالبا ما ضاون هففياهففية ضار يةو خاضففعة كراها اكرحلة التار ية " .انقطعت منذ زمن طويل أي منذ وفاة الرســام الكبير،
على األخص ،تلك العالقة الحميمية التي كانت تربا األنهج بالمنازل ،حيث منح الشيخ األكبر ضمن سياستي الطبقية
الجديدة ،حق التوسع لفئة األثرياء والوصوليين ،على حساب الحضر الفقراء38 ".
وا ممطع آخر مل يا التغي ،مطلبا ثانويا أملته الص ف ففداة أو العفويةو بل كان ختطيطا أنهجاو مل ضمو اكدينة على جماهبتهو

ااانت النتيجة "فتش ــوه عمران المدينة وطغت القص ــور المترهلة على األنهج ،غازية كافة الس ــاحات و الفس ــحات التي
كان األطفال يمرحون فيها ســابقا ،مطردة آباءهم إلى مشــارف المدينة حيث نشــروا الخيام وباتوا يختزنون الغض ـ قوتا
لأليام المقبلة".39
ينمال ف ف ففم اأطاب الروائ إ ص ف ف ففيغتنيو لال ص ف ف ففيغة ص ف ف فف،ور ا الزمنيةو االاينونة مل ضره اأطاب ا،اائ (كان األطفال
يمرحون ،)....وإمنا اه ففرتجعته على ه ففبيل اكمارنةو أا ه ف حلفرع م وض،ة حركية الال ففرد االه ففتنتاج و االطرد وبناف اأيا و عالمتان
مرضا مبرحلة زمنيةو هلا أحداثها ومذه ففا او اختزلتها اللح،ة الزمنية ا ه ففرد متعاقب (كانوا يمرحون ،طردوا ،نشــروا  ،)...وهنا
حل

ضتشابم من،ورا التاري ومولدا الالردو مبا عل الاش" ع اهلوية الالردية مبثابة الاش" ع ضفاصيل عميمة لتاري الفرد
واجلماعة40 ".
واه ف ففتنادا إ ما حتممه اللغة م وظيفة مجالية ا إثراف الال ف ففرد بص ف ففيذ وماونا أه ف ففلوبية متنوعةو زيادة على أ ا امتداد اين
عد مبثابة
يغين اأاص ففية التجنيال ففية ا النصو كو ا اه ففتثمارا و جينا لنص ففوي اكلفوظا الش فففوية والرتاثيةو ااالل ففتغات عليها ي حل

ضطويع واه ف ف ف ففتثمار كاد ا ا ضش ف ف ف ففع ،بنية النص الروائ و وهو ما ميثل له اكنت الروائ م مجلة النص ف ف ف ففوي اكتباينة ا الش ف ف ف ففالو
والص ففيغة (أخبار موض ففوعا ه ففاخرة و ضارار ملفوظا بعينها)و وكذن الرواية رص ففعت على جزيئا هذه اكلفوظا اكتء ففمنة

" حيث علمنا أن عام الجراد وما تاله من مآسـ ـ ـ ــي الجوع الذي بقر البطون الخاوية ليس شـ ـ ـ ــيئا ،إذا قورن بما يعصـ ـ ـ ــف
ش ــوارع المدينة من عجاج طمرت برمالها الص ــحراوية األس ــوار ودكت بأتربتها الحاميات وأعمت بغبارها عيون الجالوزة
وضـ ــبا طهم المتكرشـ ــين .وتناقلنا األسـ ــاطير الحائمة في سـ ــماء المدينة ،كما تناقلنا منذ ثماني عشـ ــرة سـ ــنة خلت أخبار
المجنونة جميلة...التي قيل لنا أنها وضعت تقسيما لمدينة جديدة41 ".
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ضصففن" هذه اكلفوظا ضففم اكلفو الشفففه و الذي اعتاد الذاكرة الشففعبية ضالففجيل م ثره ومثالبهو اا،ااية ضتخذ م
(عام الجراد) الذي زح" على اكدينة حدثا منذرا بعواقب وخيمة على البالد والعبادو وهنا جتدر ا لف ف ف ف ف ف ففارة إ طبيعة ا،ااية
الش ف ففعبيةو اكنبنية على اقتناي ،،ا الرتقب واالنت،ارو ما ضال ف فففر عنه اية ا،اايةو وبالتايل امص ف فف ،اكدينة اكوض ف ففوعو حيدده
دالليا هرد ا،اايةو باعتبارها ضءمينا ضار ياو م جهة وجتنيالا إبداعيا م حيث التنوع النص .
وم دون مفارقة ل ف ففعرية اأطاب ااا ا رواية محائم الش ف فففاو ضطالعنا مماطع الرواية بذمنا يتداخل ايها الال ف ففرد الواقع
بالتغرياو وااهف ف ف ف ف ف ففطورة بالتنجيمو وكل ةلم على اعتبار "أن ااا رغم حتديده أرائطية اكاان ا اجلغرااياو م حيث اكوقع
وا،دودو إال أن الالف ففن الرمزي والتخييل يطغى على ضشف ففايل اكاان ا اكتخيل42 ".و ليصف ففل به إ منتهى ا،لمية اكاانيةو
إة ينثر الرمز على الفءف ف ففاف اكديين غاللتهو لتجلية معانيهو وقد أحاله (الرمز) إ عالمة وأيمونةو جتعل م خرائطيتها معربا لفهم
حميمة ضوظي" الفءاف اكديينو مبا أنه صورة لعرية ضتمتع مبعدال ضرجيح غالبة على ااهاليب الشعرية اكختلفة".43
غالبا ما يء ف ف ف ففم حديث اكدينة ا بعده الرمزيو رؤية الااضبو وموقفه م بعض المء ف ف ف ففايا التار يةو والال ف ف ف ففياه ف ف ف ففية اليت مل

يتما النص الروائ ا اعتداده على ضلم الطرائا التعب،ية الفصف ففل ايها ".ومع اش ــتداد الحر قبيل موس ــم الحص ــاد ،كانت
المدينة تتأه الستقبال أسطورة جديدة قد تمحو كافة األساطير الغابرة". 44
واعتمادا على ما ضتمتع به اللغة م قدرة على ضوجيه خاص ففية التبئ،و االرؤية م ااعلى ضمتءف ف وص فففا متدرجا م ااعلى
إ ااهف ف فففلو ا حركة عاكالف ف ففة لدياور اكدينة الذي يغلب عليه اكشف ف ففهد الالف ف ففياح و وطبيع ا مثل هذه اكواق" أن يتوق"

الالففردو ااهففحا اجملات للوقفة ا طاللية اكاهففحة للفءففافو واجملمدة ،ركته م بعيدو لذا اعتمد الرؤية البعيدة لتشففايل لوحتهو
وبلغة ةا مالففحة لففعريةو االرؤية مبنية على ثنائية اكوقع اكطل منهو امرة ياون م ااعلىو ومرة ضنحدر إ ااهفففلو بيد أن
الفءففاف اجملالففم عرب ضءففاريالففه وموقعه يعد هو اآلخر راادا مهماو ضتحما على مالففرحه الاث ،م اآلليا الفنيةو لعل للموقع
البانورام إه ففهاما ا إمداد النص ببعض العناص ففر غ ،ا،اائيةو اليت متنح اكتلم متعة التجوت م خالت مش ففاهدا الال ففاردو

"أ ما من فوق الجبل فالمدينة تبدو كس ــيل حمم تنحدر من بركان ض ــخم خفي مندس تحت الجبل في منتص ــف س ــفحي
حتى إذا بلغت أسفلي راحت تتركد وتتكدس بموازاة البحر وكأن عائقا عتيدا يسد عليها المنفذ إلى الماء"45 .
يعمل الفء ففاف اللف ،ا الرواية على إمداد الفء ففاف ا بعده اكااين بطاقة ضنمله م بعده اكرجع و ااال ففو على مال ففتوى
اكعايشففة العينية إ اءففاف متخيل يتذهففس على رؤية الااضبو ورؤية الشففخصففيةو ورؤية اكتلم و وا خءففم هذا االندماا الفين
للرؤى الثالثو يال ففتم الفء ففاف وهجا ل ففعريا قوامه إيها اكتلم مبا هو واقع و أي ينمله م حالة ا دراك الواقع و إ ما وراف
الواقع وعرب آلية اجملاز التصف ففويريو واا هذه اانالف ففاح خءف ففعت ا رهف ففومها وصف ففورها إ منطا لغة معينة دقيمة وصف فففيةو ةا
مباهج بالغيةو طااحة على النصو م بدايتها إ ايتها.
هوامش البحث:
 -1أمينة رليدو هردية التاري وضار ية النصو جملة اصوت واهليئة اكصرية العامة للاتابو مصر والعدد 67الالنة 2005وي 159.
 -2جياليل خاليو (محائم الشفا) اكؤهالة الوطنية للاتاب اجلزائرو 1986ي 33.
 -3ين،ر زكريا إبراهيمو مشالة الف و دار مصر للطباعةو الماهرةو د و د وي 64.
 -4الرواية و ي 33.
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 -5ين،ر حممد اكاكريو الشال و اأطاب (مدخل لتحليل ظاهرايت) واكركز الثماا العريبو ب،و و لبنان  1991 1وي79.
 -6حامت عبيدو اكثلو قءاياه و معناهو جملة اصوتو اهليئة اكصرية العامة للاتاب و الماهرةو العدد 67الالنة 2005وي36.
-7خمتار أبو غايلو اكدينة ا الشعر العريب اكعاصر وهلاللة عامل اكعراة والاويت أاريل  1995ي7.
 -8صففربي حااظو المطيعة اجلمالية و اكعراية ا رواية التالففعينا ا مصففر(.الرواية العربية ا اية المرن رؤى ومالففارا ) منشففورا وزارة الثمااة و
دار اكنهات اكغرب و ارباير 2006و ي55.
-9الرواية ي78.
-10الرواية ي78.
-11جيب العوا و مماربة الواقع ا المصة المص،ة اكغربية (م التذهيس إ التجنيس)اكركز الثماا العريبو ب،و لبنان  1978 1ي569.
-12الرواية 82.
-13ين،ر هيزا قاهم و بناف الرواية واهليئة اكصرية العامة للاتاب والماهرة ( 2004د ) .ي 112.
 -14حممد صابرو مغامرة التجنيس الروائ هؤات اجلنس و النوعو عامل الاتب ا،ديثو ااردن 1و ( .2012مرجع هابا) ي35.
 -15الرواية ي 18.
 -16الرواية ي 18.
 -17أمحد ارلوخ وضذويل النص الروائ (.الالرد بني الثمااة والنالا) ماتبة الالال اجلديدة و اكغرب 2006ي91.
-18الرواية ي.83
 -19الرواية ي 124.
 -20جيب العواو مماربة الواقع ا المصة المص،ة اكغربية (م التذهيس إ التجنيس) (.مرجع هابا) ي 574.
 -21الرواية ي. 86
 -22حممد برادةو اءافا روائيةو منشورا وزارة الثمااةو دار اكناهل الربا

 2003 1ي.43

* اهتخدمت هذه الالمة ا كتابا ميب العيد و وعلى وجه اأصوي ا كتاب بعنوان " الاتابة حتوت ا التحوت ي  43ي45.
 -23ين،ر إبراهيم رماينو اكدينة ا الشعر العريب (اجلزائر منوةجا )1962-1925ي دار هومة (د 1997) .ي6.
 -24ين،ر عبد اكنعم زكريا الماض ف ف و البنية الال ف ففردية ا الرواية(دراه ف ففة ا ثالثية خ،ي ل ف ففلا)و عني للدراه ف ففا والبحوث ا نال ف ففانية واالجتماعية
الماهرة 2009 1ي 215.
 -25الرواية ي. 14
 -26ين،ر هيزا قاهمو بناف الرواية( .مرجع هابا) ي  135ي 136.
 -27هنري ميرتانو الفءاف الروائ و ضروعبد الرحيم حزمل و ااريميا الشرح و الدار البيءاف اكغرب 2و  1990ي .144
*اكمصود بالفءاف الواقع هنا هو ما مينح الرواية ا يها اكطلوب بارضباطها مبواقع حمددة ضوهم بواقعية ما يمات.
 -28الرواية ي 76.
 -29الرواية ي 33.
 -30ين،ر حال جم و لعرية الفءافو الدار البيءافو اكغربو 1و 2000ي .196ي 197.
 -31ين،ر مس ،مانديو زم الرواية ا " اصوت" جملة اصوت و اهليئة اكصرية العامة للاتاب و الماهرة وعدد 78و الالنةو 2010و ي 101.
 -32عبد اكنعم زكريا الماض و البنية الالردية ا الروايةو (مرجع هابا)و ي 197.
 -33الرواية ي 111.
 -34الرواية ي 44.
 -35ين،ر الصادح قالومةو علم الالرد (ااتوى واأطاب والداللة) هلاللة رهائل و جامعة ب هعود ا هالمية و اكملاة العربية الالعوديةو 1و
 2009ي 283.
 -36عل مهدي زيتو وا مدار النمد ااديبو (الثمااة -اكاان – النص) دار الفارايب ب،و لبنان  1و 2011ي 83.
 -37روالن بورنوف ولاير أويل و الفءاف الروائ و ضرو عبد الرحيم حزمل و ااريميا الشرح و الدار البيءاف اكغرب 2و 1990ي 120.
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 -38الرواية ي 77.
 -39الرواية ي 77.
 -40عل حال الفوازو مراث اكاان الالردي و( قرافة ا اءافا الرواية العراقية) دمشا و 1و  2012ي 113.
 -41الرواية ي 99.
 -42ين،ر حممد بوعزة و بناف الداللة ا النص الروائ و (مرجع هابا ) ي 252.
 -43ين،ر صالح اءلو بالغة اأطاب وعلم النصو عامل اكعراةو الاويتو 1992و ي 186.
 -44الرواية ي86.
 -45الرواية ي .78
قائمة مصادر البحث ومراجعي:
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العمارة المسلوبة بين حتمية االضطهاد وجمالية التوظيف
في رواية "صوت الكهف" لعبد الملك مرتاض

ملخص:

قادري خءرة (ج ففامعة ضيار -اجلزائر)

ضوظي" العمارة ا الرواية يعرب ع ااحداث وص ف ف فراع الشف ف ففخصف ف ففيا عرب االف ف ففاات وااحجا واامانة واا الالف ف ففياح
االجتمففاع والثمففاا و وضام وظيفتهففا ا ا يواف ووااكففل والعيشو والتعب ،ع الطمو ووالش ف ف ف ف ف ف فعففائر الففدينيففة واالحتفففاال
االجتماعية ووإ أبعد م ةلم امد حتمل قءية هياهية و وبذلم ضتءاار عالقة العمارة بالشخوي ايم بينها لتشال لنا بناف
العمارة داخل العمل الروائ .
وقد رصف ففد عبد اكلم مرضا ،ا روايته "صف ففو الاه"" لف ففال العمرانو وطبيعة الري" م خالت هف ففعيه لرهف ففم
عالقا الش ففخوي اليت معهما وط واحد وعدو واحد واا رمزية اكاان .اماه اأص ففوص ففية اليت متيز ضص ففميم العمارة ا
رواية "صو الاه"" ؟.
الكلمات المفتاحية :العمارة و االضطهادو رواية صو الاه" و مجالية التوظي" .
Abstract :
The employment of architecture ( building) in the novel reflects events
and characters quarrels through the shapes, sizes and places according to the
social and cultural context, its function lies in accommodation, eat and live, the
expression of rituals, religious and social ceremonies, go further this, by
carrying a political issue, thus the relationship between architecture and the
characters is combined to form building architecture within the work of the
novelist.
Abdelmalek mortad have monitored in his novel “ sawt al kahf” ( the
sound of the cave) the form of the construction (architecture) and the nature of
the countryside by seeking to develop relationship between people that share
one homeland and one enemy according to the symbolic place .What is the
specificity that characterizes the design of architecture in the novel "The sound
of the Cave"?.
Keywords: architecture (Building), persecution, aesthetic employment, "voice
of the cave" novel
مقدمة:
العمارة ك،اهرة ضار ية وجغرااية قدمية قد ا نال ففان وما يمص ففد هبا إال ضلم اكدن والبلدان والمرى واامانة اكذهولة
واكهجورة اليت لف ف ف ف ف ف ففالت اكاان ا الرواية مبعناها الواقع واجملازيو وحيتل اكاان ا الرواية اجلديدة قيمة ال ضمل أاية ع بمية
عناصففر الالففردو ويتم ةلم بواهففطة اللغة  .وختتل" أاية اكاان م رواية إ رواية أخرى على حالففب اأطاب اكرهفل مبختل"
أنواعهو العاطف و و الال ف ف ف ففياه ف ف ف ف و أو ا يديولوج و لتاون حاجة اكء ف ف ف ففمون ه اليت حتدد االهتما باكاان .وهذا ال يعين أن
الروائ يء ففع خطة معينة لتوزيع اامانة داخل نص ففه بل اكء ففمون هو الذي حيدد درجة حء ففور اكاان واا ضتبعه ا،دث وهذا
ما جلذ إليه الرواية اجلديدة.
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وانطالقا م كون اكاان قد اه ف ف ف ف ف ففتمطب كل ما هو جغرااو وضعدد أل ف ف ف ف ف ففااله م خالت ضلم العالقة اليت ضربط بني
اكاان والفء ففافو االفء ففاف أوه ففع م اكاان وهو مش ففتمال عليه ا آن .وبناف على ةلم ميا الموت أن اكاان ماون الفء ففاف
باعتباره جمموع اامانة اليت ضمو عل يها هف فف،ورة ا،ا و وهذا ما جعل الفءف ففاف حيتل ماانة مركزية ا ضشف ففايل ااعمات الروائية
إال أن بعض النماد يصف ففطنعون مصف ففطلح ا،يز بدال م مصف ففطلح الفءف ففافو واآلراف وااااار اليت ضمات ع الفءف ففاف ضنطبا على
ا،يزو بالرغم م أن الفءف ففاف حيتوي اكاان عند النماد الذي يؤثرون مصف ففطلح الفءف ففاف  -أما ا،يز اإن عبد اكلم مرضا ،يرى
أنه يبدأ م حيث ينته اكاان و انه لو ةكر كل ما يتعلا بتفاص ففيل اكاان اله ففتحات مفهو ا،يز إ اكاان وةلم لتحديد
ااهس العريءة للعمارة العربية الءرورية لفهم الالياح ا جتماع .
وما م لم ا أن الروائ الذي يموت كل ل ف يتعلا بالعمارة م زمان وماان ولخصيا و إمنا يصبح مؤرخا يالرد
حوادث واقعية ال دخل للخيات ايها أا يفمدها مجالية التلم و وهذا ما ال" الاتابة الروائية بعامة ومجالية الاتابة الوصف ف ف ف ف ف فففية
للحيز ياصففة؛ اليت ضطالب با حياف والتاثي" ال ا طناب والتفصففيل وم هنا ضربز أاية ا،يز م خالت الالفردو اال هففرد بدون
حيز؛ ان أوت أثر يبمى م خالت قرافضنا اي عمل أديب و ن،را ل اية اليت ظفر هبا ا ااعمات الروائية ا،ديثةو اذصبح يمد
إ اكلتمى بنوع م التعمية والءبابية .إةن "الالارد اكؤل"" يعط أاية كب،ة للعمارة م حيث اختيار أمساف ااماك والعالقة
اليت ضنجم ع ةلم االختيار وضوص ف ف ففيفها وهو يش ف ف ففبه ا ةلم الفنان الذي يره ف ف ففم بنايا وحياوت أن ينال ف ف ففا بني هذه اامانة
عطائها داللة معينة إال أن ا،يز الذي يرهففم ايه الفنان هنا حيز ضففيا انه حمدود بإطار الرهففم أما ا،يز ااديب اإنه واهففع ال
حدود له .

حضور العمارة في الخطاب األدبي :

إن اهتيعاب الواقع العريب اجلديد يتطلب عوامل مالاعدة على ةلمو وهذا ما ضتوار عليه الرواية العربية ا،ديثة مبا ضنفرد
به م مرونة وحالففاهففية .والكتالففائها حلة مغايرة ا بنية الشففال الروائ هففاعدها ةلم على إبتاار صففيذ هففردية جديدةو وم
حوت اكاان
أهم معامل ولبنا الشف ف ف ف ف ف ففال الروائ العمارة كماان و وغالبا ما يتو الروائ ضمدمي معلوما مهمة للمارا
اكركزي الذي ه ففيء ففطرب ايه اعل الرواية أو حداثها
.2

 1على أه ففا أن

الف الروائ هو الف اللص ففيا بالزمان واكاان

ااكاان يشبه خشبة اكالرح اليت جتري على متنها ااحداث واا ةلم اكاان اكؤطرو لا ميا أن يتعدى ةلم حيث
يلعب دورا هاما ا العمل الروائ أو المصف ف فصف ف ف اهو اء ف ففاف ينطلا منه ا،دثو وضال ف فف ،ايه الش ف ففخص ف ففيةو ويتعدى ا
إنه
أغلب ااحيان دوره اجلغراا أو الدياوري ا العمل الروائ او المص ف ف ف فص ف ف ف ف و ليلعب دورا ااعال ا اأطاب الال ف ف ففردي ايص ف ف ففبح
مالااا ا بلورة مشروع اكبدع وجتاليده ميدانيا 3
ولا إةا رجعنا إ عما هذه الالمة وض ف فربنا هبا جذور اكاض ف ف لنبحث ع العمارة ا ضراثنا المدمي اإننا جدها وليدة
4
طريا العلماف خولفت إ ماهو أليا وألال بذهله
ظروف معينة يموت اب رليا الم،واين
انجد أن العمارة حيث وطذ أقدا أوت األا اار،و أقدا حواف وآد و م هنا بدأ عالقة الطني بالرتابو ضااثر
ومل يا الفنان ا العصور ااو قد اكتش" الالوع أي ضلم ا،الة اليت ضاون ا النفس
بنو البشر وضفاقمت مشاكلهم
وه اال ف ف ف ف ف ف ففد ضذث ،على مصف ف ف ف ف ف فف،ها وم واقفها وعواطفها م ااااار وااحوات اليت ضطرأ على الوع ايعيها ويتمثلها ويتنبه هلا
 5ومع ظهور ن،رية الالوع مع ارويد أدرك ا نالف ف ف ف ف ف ففان أن الف هو المالب الذي يصف ف ف ف ف ف ففب ايه جتاربه ليعرب ع الالوع و
وبطبيعة العيش اليت ضفرضف ففها عمارة البيئة البدوية امها أوت اكنشف ففذ

االبدو أصف ففل للمدن وا،ءف ففر و هف ففابا عليهما ان
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أوت مطالب ا نال ف ف ف ف ففان الء ف ف ف ف ففروري

 . 6والش ف ف ف ف ففعر اجلاهل مثال كان رد اعل لتلم ال،روف الماه ف ف ف ف ففية كالرتحات اكال ف ف ف ف ففتمرو

واالحالا بالءياعو والغربةو واكو و وا،ب.
اال ف ف ف ف ف ف فؤات الطلوت ا الشف ف ف ف ف ف ففعر ياون يطاب الطلوت كموله .يا دار مية بالعلياف
وهذا ما يربر وقواهم على الطلل
 7والعمارة هنا يرتضبط "باكاان التار " لعالقتة الوطيدة بالشاعر وخميلته اليت ضوح إليه بذلم اكاان رغم أنه مل
االالن
ضبا منه إال لتا الذكريا ا،ميم وا،نني اللذان يشدانه بعماو ويفالد عليه مواصلة ا،ياة غ ،التطلع إ الوراف حيث الزم
الذي مر واكاان اكهجور .وظل هذا النوع م اكاان  -اكاان التار  -يال ،على هذه الوض،ة حىت العصر العباه .
وجده ا الاللففعور لدى الشففاعر ااكتنا مثال حني

هففذت أحد التنوخني أن يموت له أبياضا يفتخر هباو امات اكتنا

أبياضا على لالانه وكان يومها صبيا:
. 8
أنا اب الفياا أنا اب المواا أنا اب الالروا أنا اب الرعان
وهذا ما يثبت اكوق" ا ايب اجتاه العمارة أما ع اكوق" الاللا الذي يمابله الراضو انجده متمثال ا مواق" أخرى
عند بعض الشعراف مثل "أيب نوا " كان يرى أنه يعيش ا عامل ضالوده الوحوش البشرية ال وجود ايه للرمحة وا نالانيةو واكوق"
نفالف ف ففه عند "اب الروم " ا،ى أنه ال ماان للءف ف ففعي" ا وهف ف ففط ضالف ف ففوده الموةو ويؤكد ةلم العماد حني يموت ع اب الروم
9
أنه ولد ممءففيا عليه بالفشففلو وعاش ا زم ال رمحة ايه امثله وجب أن يرتك لمءففائه يصففنع ماال حيلة ا داعه
اا نالان ا هذا الاون ءع لثنائية ا،ءور والغيابو وهذا ما ضعااله طبيعة العمارة الماهية الطبيعة الصحراوية ا المصيدة
.
ودون أن نغفل وجودها ا ا التوليح امد كان ميثل أمل اكتعة واللذة يموت إب رااع:
العود قد ضرمن بذبدع ضلحني وهمت اكذانب ريا ،البالاضني10 .
وقد ه ف ف ف ففاهم الفار العريب ا بناف هر اكدينة كمعمار ا ممدمة اب خلدون ا
ضلتبس عنده مبفهو الدولة11 .)...

ضاو ا ومنوها مث ه ف ف ف ففموطها (وه

أمفا اكرحلفة الثفانيفة اليت ينبغ ضنفاوهلفا ا هفذا ا طفارو هو بيفان الن،رة العربيفة للمفدينفة كعمفارة جفديفدة ختتل" ع البيئة
الصحراوية الماهية م خالت إرهاصا الشعر العريبو والن،رة الغربية اكعاصرة انجد أن ضيمة اكدينة ضتجلى ا لعر اام ،عبد
المادر مثال م خالت مناظرة بني مثمفني حوت اكدينة والري" أثلة ا مصففطلح ا،ءففر وكعادة العريب ينتصففر اصففالته وبداوضه؛
إة يعاضب اام ،م يتنار لذلم بموله:
يا عاةر ال مرا قد ها ا ا،ءر وعادال اب البدو والمفر
12
ال ضذأ بيوضا خ" حممل ومتدح بيو الطني وا،جر
ليحدث ايما بعد هجرة العمارة مبفهو اكاان التار المدمي  -إ اكاان ا،اض ف ف ف ففرو ب،هور التطور والتجديدو والثورة
ضالف ففتمد مبادئها م العامل الواهف ففع للتجارب
على المدمي عطاف البديل وهذا بالفعل ما حممته ااعمات اادبية حيث أ ا
ا نال ف ف ف ف ففانية الواقعيةو أي م ضلم التجارب اكتميزة بالنش ف ف ف ف ففا وا،يوية ...وكل ما ضش ف ف ف ف ففمله م جتربة وضعب ،اين ينتم إ عامل
13
االياف اكفهومة.
االشف ف ففاعر هنا حيا وت أن يالف ف ففتوعب ا،ياة ليحوهلا إ جتربة لف ف ففعورية إةا ما ربطناها بالرومنتياية اإننا جد لف ف ففعرائنا حتت
جاةبية عمارة الري" على غرار عمارة اكدينة اليت أص ف ف ف ففبحت ماانا ل ل ف ف ف ففباح لا الشف ف ف ف ف ف اجلميل أن بعض الش ف ف ف ففعراف العرب
اكعاصري مل يفر م اكدينة بل عرب ع جتربته بال هلبيا ا وا ابيا ا أمثات امحد عبد اكعط حجازي
يا عم...
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م أي الطريا؟
أي الطريا "الاليدة"؟
امي قليالو مث أيالر يا بين
14
قات  ..ومل ين،ر إيل!.
أما ع الن،رة الغربية لتيمة اكدينةو اإ ا ضتمثل ا ن،رة "  . .اليو " م خالت قصف ف ف ف ف ف ففيدة (اار ،اليباب) الذي
ك شفف" ايها ع زي" اكدينة اليت حتامها النزعة اكاديةو وغياب كل ما هو روح يتالف وا نالففان ااوريب اكعاصففر أا جعلهم
ضحية هذه اكدينة.
وهذا جوهر االختالف يث اعترب الشف ف ف ف ففعر العريب ا،ديث عمارة اكدينةو ه ااهف ف ف ف ففا الذي ينبثا منه ضفج ،أحزان
يومية وأحزان ضار ية وأ خرى حء ففاريةو وه ا جمملها أحزان الواقع اكعيش وكل ما ينطوي حتت هذا الواقع عرب اازمان (قدمية
وحديثة) إضااة إ كو ا كيانا ماديا15 .
رمبا ياون هذا جوابا على الطروحا اليت ضمر أن بروز اكدينة ا الشففعر العريب ما هو إال ضذثر بالغرب وبااخص اكدينة
االليوضيةو والدليل واضح كما هبا عند الشاعر حجازي إضااة إ الالياب وخليل ا،اويو صالح عبد الصبور وغ،هم .اال
لاعر خصص هلا ضعب،ا ورؤية وجتربة خاصة حىت وإن وجدنا أن هناك ضشاهبا اال غرابة ا ةلم؛ ا م يعيشون نفس ال،روفو
وهناك م كتب عنها قصف ف ف ف ف ف ففائد مثل "أنس داوود" (حبيبيت واكدينة) وهناك م أعطاها عنوانا لديوانه مثل" :أمحد عبد اكعط
حجازي"(مدينة بال قلب).
كما أننا ال نعد حءف ف ف ف ف ففور اكاان ا اأطاب المرآين الو ضذملنا اآلية الارمية بعد قوله عز وجل« :وقيل يا أر ،ابلع
 16كل لف ف حيدث ا
مافك ويا مساف أقلع وغيض اكاف وقءف اامر و اهفتو على اجلودي وقيل بعدا للمو ال،اكني
يموت الزمرخش ف ف ف  :أن اامر يتعلا قبل موجود باكوصف ف ففل (العراح)و ويمد معلوما مث،ة بدقتها حوت ماان
كح البصف ف ففر
" 17االمرآن الارمي" ا ضعامله مع معمارية اكاان يتميز ع اكاان الفين وااديب.
الصففنع ومدضه ونوع اأشففب اكالففتعمل
ميتاز باالقتص ف ف ففاد الش ف ف ففديد .وال ياون إال بالمدر الذي يتطلبه ا،دث ويمتء ف ف ففيه

اال يتعامل مع جغراايته وال بوص ف ف فففه بل
18
اهلدف الرتبوي
كما نلف ظاهرة اقتبا اكاان م النص اكمد "المرآن وا،ديث الش فري"" قات ضعا :

اء فربنا على آةا م ا

الاه" هففنني عدداو مث بعثنهم لنعلم أي ا،زبني أحصففى كا لبثوا أمدا  19وقد اهففتمد عبد اكلم مرضا ،عنوان روايته م
وقص ف ف ف ف ف ففة أهل الاه" اليت جاف ةكرها ا المرآن الارمي ضدعم هذه اكالح،ةو واكغز منها هو البعث بعد
هذه الال ف ف ف ف ف ففورة
اكو وهو ما نالح،ه ا رواية عبد اكلم مرضا،و إة يال ف ف ف ففتيمظ أهل المريةو كما اه ف ف ف ففتيمظ أهل الاه" ل،دوا العدوان وحيرروا
20
أرضهم م قبءة اكالتعمر
21وم هنا اقتبس حممود
أنا مدينة العلم وعل باهبا
وةكر اكدينة ا مص ف ف ف ف ف ف ففدر ا،ديث ا قوله (ي) :
درويش عمارة مدينته الشففعرية ليتمثلها ه وباهبا وبدال م أن يصففبح مدينة العلم يطمح لففاعرنا الحتواف كل الش فعر ا جواهو
لتمثيل مجيع أهففاليبهو جتريبها وا ار هبا يريد أن يصففبح ماانا جلميع الشففعراف واكاان هو بيت التاري قات الشففاعر ا قصففيدضه
مديح ال،ل العايل:
عم ضبحث يا اىت ا زورح ااوديالة اكاالور؟
ع جيش يهامجين ااهزمهو وأهات هل أص،و
مدينة الشعراف يوما؟ *22
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

266

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
كما برعت عبمرية اكبدع الشف ف ف ف ف ف ففعا ا خلا وإبداع ا،يز ااديب متاما كما ا اكعلما واكماما ورائعة أل" ليلة وليلة
احلموا كل حتليا ا ره ف ف ف ف ف ففم ا،يز الذي ضء ف ف ف ف ف ففطرب ايه ا،ااية واكمامةو ومتثل أحياز اكماما ا ااهف ف ف ف ف ف فواحو واكطاعمو
23
اكالاجد والطرقا
اإةا انتملنا إ الرواية اجلزائرية ا عشف ف ف ف ف فرية الال ف ف ف ف ففبعينا جد أن هناك ضداخال بني ال،واهر ا،ء ف ف ف ف ففاريةو واالقتص ف ف ف ف ففاديةو
والالف ف ف ففياهف ف ف ففيةو والثماايةو ما أارز مالف ف ف ففارا أدبيا متميزاو حيث برز حوايل ثالثني قاصف ف ف ففا متثل إنتاجهم ما يمارب مخالف ف ف ففني جمموعة
قص ف فص ففية .م ةلم ما جده عند الدك تور أبو العيد دودو الذي غلب على جمموعته المص ف فص ففية "دار الثالثة" ( )1971الطابع
الذايت الش ف ففخصف ف ف م خالت ةكرياضه ونش ف ففذضه ا الري"و مث دراه ف ففته ا مدينة قال ف ففنطينة "يدي على ص ف ففدري" .كما ضلف عبد
ا،ميد ب هدوقة يويل اهتماما كب،ا للحياة الريفية م خالت جمموعته الااضب" ضناوت موضف ففوع اهلجرة إ ارنالف ففا وهذه ال،اهرة
انتشر نتيجة ال،روف الماهية م اضطهاد وحرمان م طرف االهتعمار.
ومل يهمفل الطفاهر وطفار هفذا اجلفانفب حيفث عفاجل موضف ف ف ف ف ف ففوع اار ،ا جمموعتفه الفدخفان م قلا" و "الطعنفا " وا
الثمفانينفا برز جمموعفة جفديفدة ا جمفات الروايفة أمثفات حممفد العفايل عرعفارو مرزاح بمطفانو وخالي اجلياليل بعفدمفا كفان هلم
دورهم اأاي ا اجملات المص ف ف ف ف ف فص ف ف ف ف ف ف و إض ف ف ف ف ففااة إ ةلم اهناك قص ف ف ف ف ففاص ف ف ف ف ففون آخرونو انص ف ف ف ف ففب اهتمامهم حوت جمات الواقع
وأظهروا ضربما لديدا ياة اكدينة يذكرنا كث،ا بترب الرومناليني هبا 24 .
االجتماع
وهذا راجع إ الطبيعة الفطرية لدى الماي و البيئة الريفية اليت نش ف ف ف ف ف ففذ ايهاو ما مل يعد م الال ف ف ف ف ف ففهل عليهم التذقلم مع
أخالقيا اكدينة ومفاهدها هذا م جهةو وحري ااولياف م جهة أخرى على إمتا أبنائهم التعليم ا اكدينة.
كما أن الثورة كانت ه ف ف ف ف ف ففببا كاف لنزوحهم إ اكدينة وهذا ما عکس ضربمهمو ومللهمو وض ف ف ف ف ف ففيمهمو وقلمهم للعيش
ةلم التجاوب الاب ،الذي لميته قرارا ا ص ف ففالح الزراع لدى هؤالف المص ف ففاص ف ففني ا مطلع
ايهاو وما يؤكد هذا الرأي
الال ففبعينيا امد كتبوا عش ف فرا المص ففص والروايا ا موض ففوع اار ،وعالقا ا قطاع اليت كانت ه ففائدة وهجرة الفالحني
ارضهم او اأارا أو او اكدن الداخلية 25.
أما ايما ص ا هتما بعالقا اكدينة الداخلية مل يوجد إقبات كب ،لتناوت حياة العمات و مش ف ف ف ف ففاكلهم ومش ف ف ف ف ففاعلهم
باه ففتثناف بعض قص ففص ااعرا واه ففيينو كما ظهر بعض اامساف النال ففوية ا اجملات التخصف فصف ف أمثات زهور ونيالف ف وزوليخة
الال ففعودي وغ،ا ا أعطت اهتماما خاص ففا للمرأةو وخاص ففة اكرأة الريفية .مث ضء ففافت االهتما بالري" ليعوض ففه ايما بعد ا هتما
باكشففاكل اكتعلمة باكدينة نتيجة النزوح وضغ ،الميم ااخالقية وا،ميمة أن عامل المصففة
26.
لعاكنا التجريا

ليس هففو عامل مصففغر يالفف ،موازيا

الذي أوص ف ف ففل الش ف ف ففال الروائ
وإةا عرجنا على الرواية عند جيب حمفو اإننا جدها ااكثر نء ف ف ففجا اهو الوحيد
 27م خالت ضنففاولففه عمففارة اكففدينففة كعففامل يعج
الاالهف ف ف ف ف ف ففيا إ قمففة ثففه ا جتمففاع والفاري ا الثمففااففة العربيففة
باكتناقء ف ففا وأص ف ففها ا مص ف ففرو مث حذف الري" م عامل اكدينة لتص ف ففبح ل ف ففاال روائيا طبيعياو وا مرحلة ضالية قا بتلخيص
ضاري العامل ليعيد صف ف ف ففياغته ا الالف ف ف ففطوريته و ةلم م خالت أعماله التالية (الثالثيةو أوالد حارضناو ملحمة اأراايش) و ممابل
هذا الواقع اكديين جد ما يمابله ا الواقع الريف عند كل م (عبد الرمحان الشرقاويو عبد ا،ايم قاهم و يوه" المعيد)28
إطار
وا خءفم هذا الراض والمبوتو ا قبات و االهفتماع و الرتدد على هذا اكاان الذي مل يا ا البداية هفو
 29ظهر الرواية اجلديدة ايما بعدو وألبالف ف ف ففت عمارة اكاان مفهوما جديدا يث
جغراا أو حيزيو كالف ف ف ففرح ااحداث
أخرجته م ضموقعه وانغالقه إ ع نص ف ف ف ف ففر حيوي ةا اعالية حيث غدا التعامل

مع اكاان ضعامال خاص ف ف ف ف ففا يثب م مفهومه
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اكاان اكذلوف ا الرواية التمليدية إ جمرد حيز ميت لاحب ال ضعرف مالحمه وال ضدرك جغراايته بل كث،ا ما قد يتحوت اكاان
إ لخصية أو إ جنس م الشخصية ضتحدث وضتحرك وضء ،وضنفع...

.30

كانت هذه جولة قصف ف ف ف ف ف فف،ة حوت حءف ف ف ف ف ف ففور العمارة ا اأطاب اادبيعامة قدميه وحديثه وا الرواية خاصف ف ف ف ف ف ففةو أما ع

ا لاالية اليت ضطرح ه  :ما ه اأصوصية اليت متيز ضصميم العمارة ا رواية "صو الاه"" ؟.
جمالية توظيف العمارة في رواية "صوت الكهف":

إن للعمارة أل ف ف ف ففااال عدة" :مد نو لف ف ف ف فوارعو ري"و جباتو هء ف ف ف ففاب ...إخل" وم بني ااماك اليت نالت اه ف ف ف ففتمطاب
واهتما الروائيني اجلزائريني كث،ا ما يتعلا بعمارة البيئة الريفية باعتبارها

اكنش ف ف ف ف ففذ ااص ف ف ف ف ففل كع،م الروائيني .ولعل اللوحة اليت

ضرمسها لنا إحدى لف ف ففخصف ف ففيا الرواية صف ف ففو الاه"" ضصف ف ففب ا هذا اكصف ف ففب .31وهذا اعال ما صف ف ففرح به "عبد اكلم
مرضا "،كاضب الرواية ا لماف إةاع ا ل ففهر رمء ففان 1424ه اكوااا ت  2003بعد ا اطار حوايل الال ففاعة  8 :30بذنه
ينحدر م بيئة ريفية م والية ضلمالانو وكان يرعى الغنم ا صغره وهذا ما جده منعاالا على لخصياضه داخل العمل الروائ
 ال غميزة ا أن أكون راعيةو ابنة لفعيب كانت راعيةو عشفمت موهفیو كلفه ةلم رع عشفر حجج ا جباتالتيه 32
الري" هو العمارة الذي جر ايه أحداث رواية "ص ف ف ف ف ففو الاه"" و ال بد م ادراك أاية ااماك اليت أثثت للعمل
الدالال ضولد ا الصف ففياغة 33لندرك بذن الروائ مل رت أمانته دون أخرى جزااا وإمنا ضاون دالة على
الروائ ان
اكءمون ومنالجمة مع خطابه الروائ أو الناليج الروائ لتربز مجالية وحالنا ومتعة .
اففالربوة العففاليففة ا روايففة "صف ف ف ف ف ف ففو الاه"" ضففدت على معب اجلوع والمهر والففذت واكعففانففاة وصف ف ف ف ف ف ففعوبففة ا،يففاة ا كن"
االهتعمار:
الارامة

الربوة اليت ضنبح حوهلا الاالب اجلائعة اليت ضتجاوب معها الذئاب اليت طواها اجلوع

34

مدة م أن جتوع أياما طويلة و ضش ففبع يوما واحدا قبلها أو بعدها؟ مخال ففة كيلو م الش ففع : ،يال ففاومم هبا على
.35

وهذا دليل على أن اجلوع قهر حىت ا،يوانا و لا هذا الوضف ف ف ف ف ففع مل ير ،أهايل الربوة العالية على ااقل الطاهر الذي
حاوت بشف ففجاعته أن يم" ا وجه اجلوع الذي هف ففببه بيبياو اكالف ففتعمرو و مع أص ف فوا أهل الربوة لينشف ففر الوع ويعل الثورةو
وهذا ال يتم إال ع طريا التءحية والشهامة وهفم الدماف ليغ ،الوضع بعد ةلم وضتحوت الربوة إ ينبوع العطاف والنماف .
هيحرث أهل الربوة العالية أحرالهم هذا العا و ةهب المحط انتهى اجلفاف أدبر الالنون العجافو هيشبع
أهل الربوة العالية م خبز الشع،

36

ليدت على أن اأ،ا م حا أهلها ااصلينيو وضعلا الشعب هبذا اكاان هو الذي جعلهم ياااحون اجله لتحميا
اامان وا،رية والال ف ففال  .أما الال ف ففهل ا رواية ص ف ففو الاي"" اهو يدت على اأص ف ففب والنماف والعطاف واجلودو واأ،ا لانه
ليس ا يد هاانه ااصليني.
37
 اهتو بيباو على الالهوت مل يرتك لم إال ااحراش والشعاب واار ،الالففهلة وأتدة على مدى ااااو هففخر هلا االح الربوة العالية و اهففتصففلحوهاو ال حجر وال صففخر38
وال هدر وال طفيليا و أصبحت اآلن أرضا محراف مالتويةو لاهعة ااطراف
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أا اهتوجب على أهل الربوة ضغي ،اكعادلة ومنااالة خصوبة الالهل وةلم ع طريا ضلبية نداف الصو وإقامة حماوال
إحداث التحوت.
 رمبا وضوح الصو يعود إليام كما ةهب عنامو ينتزع اارض م بيباو و يوزعها علياموهذه ه نمطة الصراع بني الالهل والربوة العالية حيث يموت:
 لتصعدن إ الربوة العالية اكعلمة بني اار ،والالماف 40ولعل دواع اهتعمات الروائ هلذه ااوصاف العجائبية

39

ةلم ليجعل المار يتخيلها ا أي بمعة م أر ،اجلزائر

 41وهذا طبيع ان االهتعمار طات أي بمعة م أر ،الوط ا،بيب اجلزائرو اعد حتديد االهم يعين الشمولية جلميع
اار ،اجلزائرية اليت عانت ويال االهتعمار.
42
وأنت حاضرة ا كل ربوةو وأنت جامثة ا كل هءبة
كما ةكر الراوي اكدينة ا رواية ص ففو الاه" ليدت على أن الممع اه ففتفحل ا مجيع الرتاب الوطين ومل يمتص ففر على
الري" احالب.
-

رأيناه اليو ركب هيارضه وةهب اكدينة

43

بل كانت هناك أيدي كث،ة طامعة ا خ،ا البلدو أما ع الاه" ا رواية "صف ف ففو الاه"" اإنه يدعو إ التذملو
والتخطيطو والتش ف ف ف ف ففاور وإعالن ا لتحديو واكواجهة كما أنه يعترب أرض ف ف ف ف ففية االنطالح اله ف ف ف ف ففرتجاع حموقهم اكال ف ف ف ف ففلوبة م طرف
اكال ف ففتعمرو وةكر الاه" اوت مرة ا الص ف فففحة  107اهو كه" لتذمل أل ف ففياف كث،ة والتخطيط لسغارة على بيباو و وإةا ما
ربطناه بالمرآن ه ف ففنجد أن هناك عالقة بني الاه" الذي ورد ةكره ا الرواية وبني اكذكور ا المص ف ففص المرآين عندما يش ف ففبهه
الروائ بالماة هيدنا يونس عليه الالال بموله
 وللاه" أمثفل مفاكنتم ايفه ..إ م اآلن أحرار ..أربعون رجال وامرأة ..ا الاه" يميمونو زنفدت جفامث عليکمووأنتم ا أعماح بطنه ..والاه" هو ا،وضة اليت التهمت أباك 44
اا،وضة ال يت يمص ف ففدها الراوي ه الال ف فففينة الال ف ففوداف اليت أخذ أباه إ اابد بعدما ةهب به إ ا،رب ومل يعدو وم
جهة أخرى اإن الاه" عند أهل الربوة رمز المداه ف ف ف ف ف ف ففةو اهو حمفور ا ةاكرة ااهايل أيا كان أجدادهم يال ف ف ف ف ف ف ففذلونه ع داع
الءرائب.
امغارة جبل زندت كانت ضراض داع الءرائب 45
وبذلم حيمل الاه" داللة التحريش ليمهد اارضية لالنطالح
.46
 اللفظ يردد اللفظ ااخ ..،مالتحيل عصيان أوامر زندت وطاعة أوامر اآلخريوهف ففالحام حتملونه اوت مرةو وضغادرون الاه"و اوت مرة ضغادرونه وأنتم حتملون الالف ففالح...يمودكم الطاهر
الرمزو الميمة .التحرير .الثورة47 ...
إةن جبف ففل زنف ففدت هو ماف ففان التخطيط والتف ففدب ،وانطالح الثورة وهو جبف ففل جبف ففل ضف ف ف ف ف ف ففخم ا أقصف ف ف ف ف ف ففى الغرب
اجلزائري  48أما ا حديثنا ع ااماك الفرعية هلذه ااماك ااه ف ف ففاه ف ف ففية اليت ضش ف ف ففال ا جمملها عمارة الري" و ااانت
ضتمثل ا " :المبة اأءرافو المبة الزرقافو المويرةو الالج و الاوخو البئرو الغابةو البحر و وادي حيالوب" .
االمبة اأءفراف والمبة الزرقاف والمويرة لنشففر اأرااا ا وهففط أهايل الربوة العالية وهدف اكالففتعمر هو لففغلهم وإهلائهم
بذمور ضااهة ضبعد هم ع أمور أكرب مثل :حماولة التمرد.
-

هيا مع يا أوالد نبين قويرة تمع ايها الصا،ون

49
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.50

-

وضذ ون عند المبة اأءرافو وضطواون بعلم الويل الصاحلو وضصعدونو هتشبعون ا هذا اليو

-

وضفرتل ففون اار ،قوار الءف فريح و اآلن قوار ض ففرحينيو ضف فريح خلمته رؤيا حلومة الاذابةو وضف فريح خلمته رؤيا

بيباو الشيطان .كثر أولياؤكم وقل رزقام! الرؤى الصا،ة والمحط اامحر 51
أما الطاهر مل يص ف ففدح ضلم اأرااا و ووق" ا وجه بيباو أا زا به ا الال ف ففج و االال ف ففج حيث المهر وجترب ال،امل
حماولة منه هاا صو ا،ا .
-

أنت خط ،أنت النار اليت حترحو أنت الثورة اليت بنا ضطيح ...خذوه إ الالج ..

52

لا الطاهر هرب م الالج بعدما جترع الذت
هو الذي هف ف ف ففاعدك على الفرار م عذاب الالف ف ف ففج بعد مخالف ف ف ففة وعش ف ف ف فري عاماو قبلها مائة عا  ..عمر الدهر

53
والذي ه ف ففاعده على الفرار هو ص ف ففو الاه" انه كان يردد ص ف ففو التمرد مند زم ااجدادو وبذلم يلتحا الطاهر
بزينب ليالتذنفا ثهما ع الصا الذي احتجزه بيبکو داخل الاوخ ا،م ،قرب إهطبل اأنازير.
-

جاف يب .أدخلين هنا .أغلا على الباب .كتفين  .ربطين .كممين .أصرخ اال أقدر

54

يريد اكعمر أن يمطع اامل الذي يرمز إليه الصا لانه قد أخطذ ا ضصوره هذا ان الطاهر وزينب عثرا على الصا
55
 ال أنت انتهت مهمتم ..ابتدأ  ..إمنا أمحله ازودك به عند ا،اجة كااملأما البئر امد حر منه أهل الربوة العالية وهذا أبالط ا،موح.
56
 والبئر اليت أصبحت حمرمة عليم ومل يعد عمدك يت ا على صدرك وأنت متنح اكافوالغابة اليت كانت ضعترب كحزا أم للربوة العالية اليت أصفبحت ضؤدي إ الثوار ايما بعد ألفار إليها الروائ إلفارة عابرة
.
-

بني الربوة الطويلة العالية والغابة الوعرة ووادي حيالوب ضرعى معها .

57

و ايما ص البحرو ووادي حيال ففوب اإن ااوت مص ففدر ا،زن واكش ففاكل؛ انه اكاان الذي جاف بالباخرة الال ففوداف اليت
محلت بياو وأهلهو اهم أقبلوا م الشف ف ف ف ف ف ففمات ع طريا البحرو ووادي حيالف ف ف ف ف ف ففوب اهو ماان مركب م كلمتني (وادي) ويعين
اار ،اكنفرجة بني ض فففتني والثانية حيال ففوب وهذا يعين أن هذه الرقعة م اار ،مش ففتمة ع طبيعتها اجلغراايةو وبذلم ضاون
أمساف ااماك منحوضة اتاو
أر ،متتاز باأص ف ف ففوبةو اهو اه ف ف ففم مناه ف ف ففب كعمارية اكاان وطبيعته ودات عليه وهلذا كانت
وغ ،واقعيةو أي ليالت موجودة علی اكصورا اجلغراايةو ان ااماك مل ضا حمددة حتديدا جغرااياو بل كانت أماك عامة.
حتمل صف ف ف فففة العمومية لتشف ف ف ففمل بعموميتها أكرب عدد أا م ااماك ااخرى اليت ضتشف ف ف ففابه معها ا اأصف ف ف ففائص والالف ف ف ففما
58
ا حني أن كه" زنففدت هو اكاففان الوحيففد الففذي مس ا روايتففهو ن،را لتميزهو انففه كففان مركزا يلتم ايففه الثوار و
اجملاهدي الذي يذضون إليه م خمتل" الفجاا؛ ان الروائ يناقش قءية مالت كل الرتاب الوطين.
وه ف ففيلة
وا خء ف ففم هذه العالقا ينبغ أن نش ف فف ،إ أنثوية اكاان م خالت اه ف ففتعمات الروائ الرمز الذي هو
59حيث رمز للجزائر بااملها كوط باهفم زينبو
دراك ما ال يالفتطاع التعب ،عنه بغ،ه اهو أاءفل طريمة أانة للتعب،
وأعطى هلا مالمح وأيزا الوط باامله اليت مل ضا ا ا،ميمة إال كائ م ورحو لا اجلزائر حميمة وواقع
60

-

أنت جمرد زينبو جمرد ماان ضاالبوا عليه

-

أغلى ما ميلاون أر ،زينبو زينب اار،و أرضها اأصبة اجلميلة أعز ما متلاون

61
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كما يربط وص" زينب ومالبالها باجلزائر وعلمها .
-

ارك الواهعو الشاهعو مالاحة هائلة م الشمات إ اجلنوبو وم الغرب إ الشرح

62

 مالفة واحدة اءفاضةو خءرافو أو خءراف بيءافو أو خءراف بيءاف محراف معا 63وجاف هذا التوايل ا االوان انه يدرك بذن اامل ال بد أن حيما الال ف ف ففال وهذا ااخ ،ال يتحما إال مع التء ف ف ففحية وال
ياون ةلم إال بال ف ف فففم الدماف كما أن زوليخة واا حلومة واا يامنة ل ف ف ففخص ف ف ففيا أنثوية و يش ف ف ففغل ماانا م اامانة اليت
يتحرك ايها و ينتملنا عربها و وجاكلني امرأة متثل حءارة ارنالا
-

و ضلم ...ضطل عليام كالعاهرة اكتربجة بعمودها الذهبية  ...ضصلبام بوهجها.

64

لا اكطامع م حوت "زينب" كانت كث،ة ا ا أنثى ا ا وط ااانت ضبعث بص ف ف ف ففو يص ف ف ف ففرخ بذعلى جهدها لعلها
ضوقظ ضمائر ااحرار.
65
الغوث! غريب يريد أن يغتصبين .يا أهل الربوة! أمام ا خطر ...الذئب پريد االهتيالف عليها ...
"زينب" رمز للماانو ه أ و ه كل اكبادا اليت يؤم هبا أهلها .
-

وضن،رون إ زبيب الميمة الرمز الشف ف ف ففرف اللغة الدي الوط ا،ا العدت الالف ف ف ففال  ...أصف ف ف ففبحت اآلن ا،ميمة

الشعب الثورة 66
ااكاان ضؤطره اكرأة بتحركا ا وضنمال ا .امد عملت ا اكزرعةو التحمت بالاه"و و عانت ويال االهف ف ففتعمارو ولعل
الماهف ففم اكشف ففرتك بني اكرأة واجلزائر يتمثل ا اجلمات واامومة واجلاةبية وكث،ة ه اكطامع حوهلماو االوط حني يتحوت إ رمز
ضصف فف ،هذه اكرأة اليت ال ضرمز للوط كجغرااياو بل ضرمز للوط مبختل" ااوجه واابعادو اه رهف ففالة الشف ففهداف وصف ففو الثوارو
وبذلم ضاون مال،ة الربوة العالية ا حتميا الالال واامان.
ينبغ ا ل ف ف ففارة إ أن الري" كماان أو عمارة ا الرواية ليس هو اكاان الواقع إة ي،ل عنصف ف ف فرا م عناص ف ف ففرها الفنية
وهذا ما عمد إليه الروائ عبد اكلم مرضا ،ا رواية ص ف ف ف ففو الاه"" م خالت طمس معاكه؛ ان اكاان داخل الرواية قائم
ا خيات اكتلم و وليس ا العامل اأارج وهذا ما ضالففتث،ه اللغة م خالت احيائيتها ولففاعريتهاو وم هنا يصففبح اكاان قاص فرا
أما الفءاف الذي يتالع لبنية الرواية.
وقد كان لف العمارة أثر ا الرواية ا ا ضركز على اكاان ول فواهده و وحتاوت أن ضرهففم له صففورة و وم هنا ينطبع ايها
لال العمران ا ةلم اكاان .وليس ضعدادنا هلذه العالقا حصرا هلا أو حتديدا وإمنا أردنا م خالهلا بيان ما ضث،ه العمارة م
مجالية ا رواية "ص ف ففو الاي"" ا نفال ف ففية اكتلم وهو يملب ص ف فففحا هذه الروايةو وقد د آخرون ارضباطا أخرى أكثر
طرااةو وعمما ا الصلة بني العمارة و ا بداع الروائ بصفة عامة.
والصفراع ا،اصفل داخل العمارة مبعب الري" أو المرية اك،طهدة والوط بذكمله ورمزية اكرأة اليت أثث هلا الروائ ما هو
إال جتال ففيد م أجل البماف ونبذ ا ه ففتعمار م أجل االه ففتمالت و وهذا دليل آخر على أن هذا اكء ففمون الذي حيمل ا،زن و
الشففؤ يتحوت م خالت الشففال الروائ إ ل ف ف مجيل ا العمل الفينو و ااكءففمون كان يروي قصففة ملحمة حميمية عال فها
الشف ف ف ففعب اجلزائري إبان االهف ف ف ففتعمارو وكي" ضفط أبناؤه بعد هف ف ف ففبا م إ حميمة ااحداث اليت جتري حوهلم ا أماك ضرهف ف ف ففم
مالمح العمارة اكاللوبة حتت االضطهادو اذنتج ةلم و عيا لتحميا ا،رية ع طريا إعالن الثورة.
وحالف ف ف ف ف ف ففبنا أننا قد أثرنا ا لعمارة ا ثوب عريب حمض إميانا بذن العمارة العربية للري" والمرى ال بد م أن ضاون خمالفة
للعمارة الغربية الختالف ال،روف التار ية و ا،ءارية.
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وختاما هلذه الدراهة الوجيزة لرواية "صو الاه"" نالتطيع الموت بال اخر بذن العمارة ا الرواية اجلزائرية اهتطاعت
أن ضنات خصوصيتها و وضتبوأ ماانتها على خارطة ا نتاا الروائ العريب والعاك بعد رحلة جتريب دؤوبة.

قائمة الهوامش:
عبد اكلم مرضا ،و ا ن،رية الرواية و 1و اجمللس الوطين للثمااة والفنونو الاويت و  1998ي.150 :
.1
عبد ا،ميد ااادي و التمنيا الالفردية ا روايا عبد الرمحان مني" و 1و اكؤهفالفة العربية للدراهفا والنشفر
.2
وعمانو  1999ي87 :
ولد يوهفف" مصففطفیو مع حممد ديب ا عزلتهو 1و دار اامل للطباعة والنشففر والتوزيعو ضيزي وزر و 2002
.3
ي. 45:
صالح اءلو مع حممد ديب ا عزلتهو 1و دار اامل للطباعة والنشر والتوزيعو ضيزي وزر و  2002ي45:
.4
.
إيليا ا،اويو ا النمد واادب ممدما مجالية عامة و 4و ا  2ودار الاتاب اللبناينو ب،و و 1979وي:
.5
.68
.6
ي.127 :
.7
.8
وي.63 :

عبد الرمح اب خلدونو ممدمة العالمة اب خلدونو 1ودار الفار للنش ففر والتوزيع وب،و لبنان و  2003و
اكصدر نفالهو ي.589 :
أمحفد حيفدوشو االجتفاه النفال ف ف ف ف ف ف ا النمفد العريب ا،فديفثو 1وديوان اكطبوعفا اجلفامعيفةو اجلزائرو 1990

اكرجع نفالهو ي.96/95 :
.9
عبد الرمح اب خلدون و ممدمة العالمة اب خلدون و ي612 :
.10
قادة عماحو مدخل إ ل ففعرية اكدينة ا اأطاب الش ففعري العريب ا،ديثو جملة اماتوالعدد64و وزارة االضصف فات
.11
والثمااةو اجلزائر و  1996و ي.96:
حبيب مونال و الالفة اكاان ا الشعر العريبو 1و احتاد الاتاب العربو دمشاو  2001و ي.132 :
.12
أمحد حيدوشو االجتاه النفال ا النمد العريب ا،ديثو ي.29 :
.13
أمحد عبد اكعط حجازيو ديوان مدينة بال قلبو 2و دار العودةو ب،و و  1968و ي.116 :
.14
ين،ر  :قادة عماحو مدخل إ لعرية اكدينة ا اأطاب الشعري العريب ا،ديثو ي.97 :
.15
هورة هودو اآلية .44
.16
هعيد بنايتو مسيائية اأطاب الروائ و جملة جتليا ا،داثةو العدد الثالث و وهران و  1994و ي177 :
.17
.18
.19
.20
.21
.22

حبيب مونال و الالفة اكاان ا الشعر العريبو ي.69 :
رواية صو الاه"و ي.12/11 :
حالني مخريو مسيائية اأطاب الروائ و جملة جتليا ا،داثةو العدد الثالثو وهران و  1994و ي. 177 :
نمال ع أهاليب الشعرية اكعاصرةو ي.203 :
ين،ر :اكرجع نفالهو ي203 :

.23
.24

ا ن،رية الروايةو ي.152 :
أمحد منورو مالمح المص ف ففة المص ف فف،ة اجلزائرية ا الال ف ففبعينيا و جملة التبينيو العدد 10و اجلزائر و  1995وي:

.29

.19 :

.25

اكرجع نفالهو ي29:

.26

نبيل ابراهيمو نمد الرواية م وجهة ن،ر الدراها اللغوية ا،ديثةو و1النادي ااديب الرياض و  1980و ي
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.27
.28
.29

إليا خوريو الذاكرة اكفمودة مؤهالة اا اث العربيةو لا و  1986و ي.36 :
ين،رو اكرجع نفاله و ي.37:
د .عبد اكلم مرضا،و بنية الال ف ف ففرد ا الرواية العربية اجلديدة اجلنازة -منونجو جملة جتليا ا،داثةو العدد الثالثو

وهرانو  1994و ي12 :
بنية الالرد ا الرواية العربية اجلديدة اجلنازة منوةجاو ي. 11 :
.30
حممد بش ،بو رةو زمنية النص واءائية التجربةو جملة جتليا ا،داثةو العدد 03و وهرانو  1994ي113 :
.31
.
عبد اكلم مرضا ،و رواية" ص ف ف ف ف ففو الاه""و 1ودار ا،داثة للطباعة والنش ف ف ف ف ففر والتوزيعو لبنان :و 1968و
.32
ي.34:
ميين العيدو ا معراة النص دراه ف ففا ا النمد ااديبو 3و منش ف ففورا دار اآلااح اجلديدةو ب،و و  1985و
.33
ي.82 :
عبد اكلم مرضا،و رواية "صو الاه""و ي.107 :
.34
اكصدر نفاله و ي16 :
.35
.36
.37
.38
.39
.40

اكصدر نفاله و ي.198:
اكصدر نفاله و ي.144 :
اكصدر نفاله و ي.39 :
اكصدر نفاله و ي188 :
اكصدر نفاله و ي42 :

.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

حالني مخريو هيميائية اأطاب ي.195:
عبد اكلم مرضا ،ورواية "صو الاه""و ي.11 :
اكصدر نفاله و ي.40 :
اكصدر نفاله وي. 106:
اكصدر نفاله و ي. 108 :
اكصدر نفاله و ي.108 :
اكصدر نفاله و ي.197 :
حممد بش ،بو رةو زمنية النص واءاف التجربةو ي.121 :
عبد اكلم مرضا،و رواية "صو الاه""و ي.65 :
اكصدر نفاله و ي.120 :

.51
.52
.53
.54
.55

اكصدر نفاله و ي.163 :
اكصدر نفاله و ي.81 :
اكصدر نفاله و ي.197 :
اكصدر نفاله و ي.174 :
اكصدر نفاله و ي.174 :

.56
.57
.58

اكصدر نفاله و ي.92 :
اكصدر نفاله و ي.38 :
مرل ففد أمحدو اكاان واكن،ر الفين ا روايا عبد الرمح مني"و 2و دار الملم العريبو حلبو  1998و ي:

.58
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حي الشي صاحلو الشعر الثورة عند مفدي زكريا دراهة انية حتليليةو 1و دار البعثت اللطباعة والنشرو اجلزائر:
.59
و  1987ي.335 :
عبد اكلم مرضا ،و رواية "صو الاه""و ي104 :
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66

اكصدر نفاله و ي57 /56 :
اكصدر نفاله و ي84 :
اكصدر نفاله و ي.00 :
اكصدر نفاله و ي131 :
اكصدر نفاله و ي119 :
اكصدر نفاله و ي.215 :

المصادر:
القرآن الكريم
 أمحد عبد اكعط حجازيو ديوان مدينة بال قلبو 2و دار العودةو ب،و و . 1968
 عبد الرمح اب خلدون و ممدمة العالمة اب خلدونو 1ودار الفار للنشر والتوزيع وب،و لبنان و . 2003
المراجع:

 عبد اكلم مرضا،و رواية" صو الاه""و

1ودار ا،داثة للطباعة والنشر والتوزيعو لبنان :و . 1968

 أمحد حيدوشو االجتاه النفال ا النمد العريب ا،ديثو 1و ديوان اكطبوعا اجلامعية و اجلزائرو . 1990
 إيليا ا،اويو ا النمد واادب ممدما مجالية عامة و 4و ا  2ودار الاتاب اللبناينو ب،و و. 1979
 إليا خوريو الذاكرة اكفمودة مؤهالة اا اث العربيةو لا و . 1986
 حبيب مونال و الالفة اكاان ا الشعر العريبو  1و احتاد الاتاب العربو دمشاو . 2001
 عبد ا،ميد ااادي و التمنيا الال ففردية ا روايا عبد الرمحان مني" و 1و اكؤهف فال ففة العربية للدراه ففا والنش ففر وعمان و
. 1999
 صالح اءلو مع حممد ديب ا عزلتهو 1و دار اامل للطباعة والنشر والتوزيعو ضيزي وزر و . 2002
 مرلد أمحدو اكاان واكن،ر الفين ا روايا عبد الرمح مني"و 2و دار الملم العريبو حلبو . 1998
 عبد اكلم مرضا،و ا ن،رية الرواية و 1و اجمللس الوطين للثمااة والفنونو الاويت و . 1998
 ولد يوه" مصطفیو مع حممد ديب ا عزلتهو 1و دار اامل للطباعة والنشر والتوزيعو ضيزي وزر و . 2002
 نبيل ابراهيمو نمد الرواية م وجهة ن،ر الدراها اللغوية ا،ديثةو و1النادي ااديب الرياض و . 1980
 حي الشي و الشعر الثورة عند مفدي زكريا دراهة انية حتليليةو 1ودار البعثت اللطباعة والنشر واجلزائر و . 1987
 ميين العيدو ا معراة النص دراها ا النمد ااديبو 3و منشورا دار اآلااح اجلديدةو ب،و و . 1985

الدوريات والمجالت:

 أمحد منورو مالمح المصة المص،ة اجلزائرية ا الالبعينيا و جملة التبيني و العدد 10و اجلزائر و  1995وي.29 :
 حالني مخريو مسيائية اأطاب الروائ و جملة جتليا ا،داثةو العدد الثالث و وهران و . 1994
 هعيد بنايتو مسيائية اأطاب الروائ و جملة جتليا ا،داثةو العدد الثالث و وهران و . 1994
 قادة عماحو مدخل إ لف ففعرية اكدينة ا اأطاب الشف ففعري العريب ا،ديث و جملة امات والعدد64و وزارة االضصف ففات والثمااةو
اجلزائر و . 1996
 حممد بش ،بو رةو زمنية النص واءائية التجربةو جملة جتليا ا،داثة والعدد 03و وهران و . 1994
 عبففد اكلففم مرضففا،و بنيففة الالف ف ف ف ف ففرد ا الروايففة العربيففة اجلففديففدة اجلنففازة -منونجو جملففة جتليففا ا،ففداثففةو العففدد الثففالففث ووهرانو
. 1994
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دالئلية الرسم في المنجز الروائي الجزائري-ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي أنموذجا –
قوادري عيشوش ااطمة زهراف /الراف الدكتور مااك حممد (جامعة مخيس مليانة-اجلزائر)
ملخص:
ضعد الرواية خطابا أدبيا ا إطار بنيا ثمااية و اجتماعيةو اه ف ف ف ف ففتنادا إ ضوايل أحداث مرتابطة حتامها عالقا متداخلةو
حيث حتتوي على ملفوظا لالففانية و ألففاات انية غ ،لالففانيةو ضالففم اأطاب الروائ مبلمح أيز يلون الف بلونهو من،ور إليه
م وجهة ضالاوح اللوحا التصويرية الرليمة مع أحداث و لخصيا رواية ةاكرة اجلالد ا اعلها و ضفاعلهاو ليجالد الرهم
ضشايال معلميا يعمم ايه ا،س الفين باعتبارها اك ت الذي ضؤدي ايه الشخصية خواجلها النفالية.
الكلمات المفتاحية :الرهمو الرواية اجلزائرية اللوحة اللون الفرلاة
Le roman est un discours littéraire dans le cadre de structures culturelles et
sociales, basé sur la succession d'événements interdépendants régis par des
relations qui se chevauchent. Il contient des formes linguistiques et non
linguistiques, le discours du romancier est caractérisé par une couleur
distinctive de la couleur, Et les personnages de la mémoire du corps dans son
action et son interaction, pour incarner la forme graphique de l’enseignant,
généralise le sens de l’art comme le destin par lequel la personnalité mène à
son psychologique.
توطئة:
ضعد الرواية اجلزائرية بش ف ففالها الفين الم ض،هر إال ا الال ف ففبعينا و كانت أوت رواية انية عراها اادب اجلزائري ه (ريح
اجلنوب) لعبد ا،ميد ب هدوقة ا عا  1970و و و أا ال ل ف ف ف ف ف ف ففم ايه أن روايا عدة طبع و أخرى أعيد طبعها خالت
الفرتة ما بني  1984إ يومنا عراها الواقع الثماا ا اجلزائر1و و م بني هذه الروايا ةاكرة اجلالففد احال مالففتغامن و اليت
متتزا ايها معامل الف ا ثنايا هففطورها باعتبار أن الف وعاف يصففب ا داخل اومه اكبدع و ضنطلا م خباياه الداينة و اهلمو
الشخصية اكغلفة باكاابدة و العنافو
حيث نال ففتش فف" التوال ففج الفين بني العناص ففر اللغوي و غ ،اللغوي ا رواية ةاكرة اجلال ففد و لتال ففهم ا ضول ففيح و رونمة
اكعمار الروائ و و ضتيح للراوي صو مجالية انية ضنهض على الرتاهل و التفاعل بني الرهم و الذا و اااديب مثل الرها يمد
اكعب بطريمة حالف ففية م خالت الصف ففورة الفنية ع طريا اكشف ففاهد اليت يرمسها الرهف ففا على اللوحة و و هذا ما يالف ففمى بالصف ففورة
الفنية اكشرتكة بني الرهم و اادب ع طريا اااكاة.2
" يؤثر أص ف ف ففحاب اكوق" اجلمايل إة ين،رون إ الف على أنه النتاا ا نال ف ف ففاين الذي يدور حوت عنص ف ف ففر اجلمات و و ضؤكد
نتائج الف أي التذث ،ا الال ف ف ف ف ففلوك و ا الن،م ااخرى ا اجملتمع3و " يموت برنارد ل ف ف ف ف ففو ا ه ف ف ف ف ففياح حديثه ع الف أنه اكرآة
الالحرية اليت ضمو بعاس ااحال اكرئية و حتويلها إ صورة مرئية.4
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يتذبط الف ا خءم ضشاله" التعب ،ع انفعاال الفنان و ضصوراضه و رؤيتهو و هو يش ،إ العمل ا بداع الذي يتخذ
ل ف ففاال انيا حمدداو يتال ف ففم بالتن ،يم و اجلماتو و المدرة على منح الش ف ففعور باكتعةو و حيتوي على مء ف ففمون يهدف إ إحداث
ضغي ،ا الواقع و التفاعل مع اكتذوقني 5و اه ف ففتنادا إ ضمنيا جتريبية جديدة ا اكنجز الروائ يال ف ففافت عربها التجربة الش ف ففعورية
عرب وهائط غ ،لغوية ضعاس أبعاد الصراع ا نالان العريب.
ضعد رواية ةاكرة اجلالف ف ف ف ففد "اجلزف ااوت م ثالثية الااضبة اكبدعة أحال مالف ف ف ف ففتغامن و و عرب موضف ف ف ف ففوع أث ،لدى
الروائيا العربية هو ا،ب و اجلنس متعالما مع الالفياهفة كدعوة للحرية و ضوجيه اادب لتوعية اجلماه،و أما العنصفر
الذي ضمو عليه الرواية اهو الف ا خمتل" جتلياضه عرب النص الروائ اجلمايل"6و " و ضنص ف ف ف ف ف فف" هذه الرواية ض ف ف ف ف ف ففم
روايفا ضيفار الوع و و يعترب هفذا التيفار على حفد قوت عبفد الرمحفان مبفارك م أكثر أمنفا الروايفة ضعب ،ع ا،فاال
الشعورية و النفالية للذا ا نالانية".7
إن الرواية و ه ضنتج ال ضنتج إال برتاكب التفا ،اجلمايل با،يايتو و لذلم اإ ا ضنماد بالموة إ اه فتعارة لففالها
م ضمطيع متميزو و خمصف ف ف ففوي ابعاد الواقع و مالف ف ف ففتوياضه اكختلفة8و و ميثل" ا،س اجلمايل ماونا حيويا للنشف ف ف ففا
ا نال ففاين الذي يبحث ع ا،ميمة م قبل أن يرى الشف ف ف أو يتذمله اإةا التمى بالشف ف ف حال ففيا و ل ففعوريا حركه مع
مشففاعرهو ايجعله ينطا ا،ميمة اليت عالففها م قبل ا لففال رؤى9و و ضصففورا ضعرب ع مانونا النفس إعرابا
حاليا ا خءم مشاهد ضشايلية .
يتناوت موض ف ف ففوع ةاكرة اجلال ف ف ففد الره ف ف ففا خالد ب طوبات بطل الرواية الذي ضال ف ف ففلح بالره ف ف ففم حىت يغط جوانب
الءع" النفال جراف برت ةراعه و اهت ئصاهلاو ل،هم بذراع واحدة و اهتنادا على ةلم ارواية ةاكرة اجلالد ختتزت كل
ااحاه ففيس " ( ةاكرة الاال و و ةاكرة الص ففمتو و ةاكرة اكدينة و الوط قال ففنطينةو ةاكرة النال ففيانو ةاكرة الوجوهو
ةاكرة العشف ففا و ا،بو ةاكرة اانا ا ا،وار مع الذا ) لتشف ففال كلها نصف ففا مجاليا ينطلا م اللغة و حييل إليها ا
منط الاتففابففة الففدائريففة للنص الروائ اجلمففايل 10و " اف اوضف ف ف ف ف ف ففى ا،وا ضمرأ كي" يل بعففد اآلن أن أكون الروايففة و
الروائية لمصة ه قصيتو و الروائ ال يروي امط أنه يزور أيءا و يلبس ا،ميمة ثوبا الئما م الاال 11
غ ،أن ما ميا ا لارة إليه أنه ال ضتجلى" معاين الرهم ا ةاكرة اجلالد م خالت الالمة نفالهاو بل ضتجلى
م خالت الالما اأاص ف ف ففة بذدوا الره ف ف ففم كاللوحة و الفرل ف ف ففاة و االوان اكوظفة ا الرواية اآلضية اللوحة الفرل ف ف ففاة
االوان و اليت ضدت على حءففور ا الرهففم ا الروايةو ضوزعت على حمطا الرهففم ااربعة لوحة حننيو لوحة اعتذارو
لوحة أحال و لوحة اجلالور ا حدى عشر".12
استقراء دالالت الرسم في رواية ذاكرة الجسد:
ضوح التناقءففا بامتزاا الواقع النفال ف مع الواقع الفين نالففجتها عوامل التجربة الشففعورية نتيجة البعد و
الفراح لتذهس كتاهة روائية للمارا ك ا حتمله اكماطع الالردية ضشال ايها أدوا الرهم مع ا،الة الشعورية للرها
يبحث الصف ففورة بااهف ففود
" و كي" غادرضين ا،روف كما غادرضين قبلها االوان و حتوت العامل إ جهاز ضلفزيون عتيا
حل

و اابيض امط؟."13
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ضعد االوان ضرورية ا الرهم اال ميا للرها أن يالتغين عنها ا ا ضؤدي دورا ا إضفاف نوع م ا،ركية داخل
اللوحة 14و" و متثل دالال عامة مش ف ف ف ف ف ففرتكة ضاتال ف ف ف ف ف ففبها م خالت اكماره ف ف ف ف ف ففة الثماايةو أو ضال ف ف ف ف ف ففتوحيها م م،اهر
الاون 15و ااهففتعارة االوان ه مبثابة اهففتعارة ا،ب الءففائع الذي يعتزي إ أيمونة اكاابدة و العنافو ليتبوأ النالففيج
الروائ حالا مجاليا مينحه ظالال واراة ليتعانا ايها ا حالا مع اكيوت اللوين.
" يو أمالات ارلاة ابدأ معها مغامرة الرهم...و مرة وقفت أنت أمامها و إةا يب أدخل ا مغامرة مع المدر".16
" نلتمس اعالية الفرل ففاة اليت ضال ففلم بعنا ا مبا ضره ففب ا النفس م أمل اكء ففم ا جممرة العش ففاو لتء ففف على
النال ف ففج الروائ إحال ف ففاه ف ففا ماتنزة ا بواط الذا كبديل أو جملى النفجار التذوها و جتاوزا للص ف ففمتو اتوظي"
الفرلاة ضعرب ع انعاا الذا و إضافة زوايا معتمة م الاللعور ال ضموى اكلفوظا اللالانية على التعب ،عنها.
"ضراين أع ا هذه اللح،ة امط و أنين اهتبدلت بفرلايت هاينا و أن الاتابة إليم قائلة ...أحبم.17
إن التش ففال اهلالم لسنال ففان يش ففبه ضش ففايال اللوحة كا ضمتء ففيه م ضمانا ا حتب ،ااص ففبا نتيجة اه ففرتحا
مبط كا ا النفس لتخلا عاكا يتجاوز ا،دود ضعب،ا ع ماام الوجدان و أغوارها اأفية .
" إن للوحا مزاجها و عواطفها أيءف ف ف ففا ...حلإمنا متاما مثل االف ف ف ففخايو إ م يتغ،ون أو ما ضءف ف ف ففعينهم ا قاعة حتت
ااضواف.18
و ضبعا لذلم االرها يؤكد حءور الذا كا ينتاهبا م مواجد و عواط" ضاشفها ا ،،ا االهتواف النفال
و االض ففطراب الداخل و ضذث،ا ا التش ففايل اجلمايل للوحةو باعتبار أن اللوحة متاثل اكرأة ا االهتما ليحما ا ل ففباع
الراعش بشف فرارة العطاف ان" اللوحة أنثى كذلم...حتب ااضف فواف و ضتجمل هلاو حتب أن ندللها و منال ففح الغبار عنها
أن نراعها ع اار ،و نراع عنها اللحاف الذي نغطيها به".19
ليالففم ميالففم االهتما ليالففرح ك يا ا ا مالففارح اجلمات" االلوحة كاانثى حتب ااضفواف و ضتجمل هلا ةاكرة الف
و ضاره أن ضتجاهلها" 20و حيث أقا الره ففا ممارعة مجالية بني اكرأة و اللوحة " ان الفنان يرى م الء ففروري خلا
جماورا جديدة بني اال ف ف ففياف و ااااار ضتجاوب و طبيعتها الفعلية و على ااه ف ف ففا هذه اجملاورة اجلديدة ل ل ف ف ففياف
ب أن ضتاش" لوحة جديدة للعامل مشبعة بءرورة داخلية.21
ضتمثل مرآة الره ف ف ففا ا أوهامه و ختييالضه ليمو بتحويرها باه ف ف ففتخدا التمنيا الفنية " كمجات كا هو كائ م
إحبا و اض ف ففطهاد و عزلة و ا زا و يذ و إ اأياتو كمجات للمحتمل و كا ينبغ أن ياون"22و و هلذا تزت
الرها خالد اومه و رؤاه نتيجة االضطراب الشخص ما يبينه اكمطع الالردي اكوايل
" ا ا،ميمة أنا ال أره ف ففم الوجوه اليت أحبها حما...أره ف ففم امط ل ف ففيئا يوح هبا...طلتها...متاوا ل ف ففعرها...طراا م
ثوب امرأة...أو قطعة م حليها...ضلم التفاصيل اليت ضعلا ا الذاكرة بعدما نفارقها.23
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يتبدى لنا ا ضماهيم لوحا الرهم أ ا " ضناش" رائعة الف اارا و اكنذر بإعادة اأف و اكلمو و بتصعيد
الء ف ف ففيا الال ائ للروح 24و ااره ف ف ففم انعاا كخبافا النفس الباطنية ا مزيج حيوي ا،ال ف ف ف ف و اجملرد و الذكريا
لتشرتك ا ضشييد الرؤية الفنية .
" اجتهت او لوحيت الصغ،ة حنني أضفمدها و كذنين أضفمدك.25
" وظفت أحال مال ف ف ففتغامن لوحة حنني ضوظيفا انيا د ااحداث الروائية ن،را ،ركية الداع اليت ه ف ف ففاات ايها هذه
اللوحة منذ بداية الرواية إ آخرها هف فواف مبء ففمو ا أو ألوا ا أو أبعادها امد كانت البؤرة الرئيال ففية ا حتريم أحداث
المصف ف ف ففة اليت مجعت خالد بذحال  26و و م أجل ةلم " حيدث الزلزات ااكرب ا نفس الرهف ف ف ففا خالد ضذخذ الفتاة
عدة دالال و أبعاد اه أحال اا و أحال الوط و أحال اانثى.27
" لوحة حنني ه عبارة ع لوحة انية متثل جال ف ف ف ف ف ففر (قنطرة ا،بات) ا مدينة قال ف ف ف ف ف ففنطينة رمسها خالد كذوت جتربة انية
له28و بعد إ،اح طبيبه على الرهم جتاوزا انته و م هيه نتيجة برت ةراعه.
" انت،ر امط طلوع الصباح الرتي مبا ضبمى ا جيا م أوراح نمدية ما أحتاا إليه لرهم لوحة حنني أو ثالث و
وقفت كمجنون على عجل أرهم " قنطرة ا،بات" قالنطينة".29
" حتتوي لوحة حنني على ص ف ففخرضني ض ف ففاربتني ا العماو بينهما وادو و يربط بني الص ف ففخرضني جال ف ففر حديدي ضش ف ففده
ا،بات ا،ديدية م طرايه كذرجوحة 30و " احنني لوحة جزائرية قال ففنطينية ااص ففل متاما كخالد الذي رمسها لتنوب له
ع قالنطينة و ع جالورها أيا غربتهو كانت لوحة باليطة حزينة حزن وطنهاو حزن مدينتها قالنطينةو اه اختزات
للماض ف ف و كش ففاعره اكتء ففاربة م حزن و أمل للوط و للجبهةو و م حلم بااله ففتمالت لوط معلا كاجلال ففر الذي
حتمله.31
" كنت هعيدا أن ضاون قالنطينة ه اللوحة اليت باى هلا جالدي
كنت أعربها ةهابا و إيا با بفرل ف ففايتو و كذين أعربها بش ف فففاه و أقبل ضراهباو و أحجارها و وديا او أوزع عش ف ففم على
مالاحتها قبال ملونة.32
"لمد كنت أعتمد و أنا أرهم ضللم اجلالور أنين أرمسم و مل أك ا الواقع أرهم هوى نفال و كان اجلالر ضعب ،ع
وضف ففع اكعلا دائماو و منذ اازتو كنت أعاس عليه قلم و خماوا و دواري دون أن أدري و هلذا كان اجلالف ففر هو
أوت ما رمست يو امد ةراع .33
هلم دالال اجلالور ا رواية ةاكرة اجلالد مالالم متشعبة اكداليل يتجلى ا منطني اثنني :
" النمط الفين  :و هنا حيءر مفهو اجلالر عرب الف ( اللوحة) اليت يرهم عليها البطل اجلالور كما مثلت ا ةاكرضهو
مع مرعاة اابعاد الفنية و النفالية كبدع مغرتب ع الوط .
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النمط ا،ميم  :و هذا النمط حيءف ففر بال ضداعياضه بعد عودة البطل إ مدينته قالف ففنطينة ليتذمل اجلالف ففور ايهاو بال
ما ضث،ه ا نفاله م ضداعيا و ةكريا .34
" االره ففا ليس مص ففورا اوضوغراايا يطارد الواقع ...إن آلة ضص ففويره ضوجد بداخله ...و هلذا هو ال يره ففم بعينه و إمنا
بذاكرضه و خياله.35
" ن،ر إ خشبة االوان اليت كانت بيديو اار أنه رغم ةلم ال بد أن أاعل ليئا هبذه االوان...و هبذا وجد
الفرلاة العصبية اليت كانت ضرتقب مثل ،،ة األا ا،امسة.36
الفرلففاة ملمح يعرب ع ضوجس الرهففا منالففوال م لففرطية نفالففية ينطلا منها اكبدع ليعرب عما تلج ا دواخله
م اض ففطراب " إة ضص ففبح الفرل ففاة ا هذه االه ففتعارة امرأة قلمة متوضرة ااعص ففاب نتيجة انت،ار بداية االل ففتغات على
اللوحة " "37ال ضرتك الفرل ففاة بيده إمنا بروحه و هبذا ال ضاون الفرل ففاة أداة للخلط و التلوي و إمنا وه ففيلة لتجال ففيد
ضرددا الروح و هذا ما يفالر عصبيتها.38
" و أنا أهف ف ف ف ففم و كذنين كنت أمسع صف ف ف ف ففو الدكتور كابوضالف ف ف ف ففا يعود ليموت يل بعد ةلم ارهف ف ف ف ففم أحب ل ف ف ف ف ف ف إ
نفالم39
ضنطوي دوااع اه ففتجابة الفرل ففاة ا ره ففم ص ففورة ل ففعرية باعتبار أن اكرأة منبع اللذة جراف التداعيا اليت ضث،ها ا
ةه الرهففا بمبوله رغبة و لففهوة عندما ضفيض نفالففه و حترك  ،صففدره و ااكرأة ضذث ،خاي ميس طريمة الرهففم م
حيث التشايل.
" كنت أرهففم ضلم الليلة بشففهية مدهشففة للرهففم...بل و رمبا بشففهوة و رغبة ه فرية هلا...اهل بدأ لففهوضم ضتالففلل
يومها إ ارلايت دون أن أدري؟.40
اه ف ف ففتغلت أحال مال ف ف ففتغامن اللون اابيضو " الذي يرضبط غالبا بالبدايا و بالفرا الذي يال ف ف ففبا االه ف ف ففتعداد
لتلم ل ف ف ف ماو لذلم ضشف ففبه ةاكرة طفل و لف ففخصف ففيته بالورقة البيءف ففاف اليت مل تط ل ف ف ف بعد"41و هلذا هف ففاات
اللوحا البيءاف ا صو التصاوير الروائية و ضالخ،ها كعاين ضبعث ايها ا،ياة.
" كي" إةن م ففازل ففت أق ففاو من ففذ لف ف ف ف ف ف ففهري حت ففدي اللون اابيض و إغراف ك ففل اللوح ففا اليت الف ف ف ف ف ف ففتهر ا وجه
بياضها".42
" اهذا اكن،ور التشايل كانت أحال ( حياة) اللوحة البيءاف اليت ضنت،ر ريشته و ألوانه و ضوقيعهو لتءج با،ياة
و ضص ،إجازا انيا 43و لينالل اللون م الف التشايل إ دالال لعوريةو حيث يغل" موجاضه الءوئية مبعاين و
مداليل ضالتدع كش" مغالمه الهتنطاح اكخبوف ا ظالت االوان اليت ضتجاةهبا ا،اال الشعورية.
"كانت االوان اجذة لون ةاكريت و ضصبح نزيفا يصعب إيمااه."44
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أهففس البطل واا هذا اكمطع ا،الة الشففعورية الففب ألففاات ااصففبا و ضباينهاو و يعتزي هذا ا جراف صففوب
" نزعة طيفية ضتخذ م التخييلية موضف ف ف ف ف ف ففوعا هلا و ه طبيعة جتريبية ةاضية االنعاا  /ةاضية التولد متيل إ االعتماد
على مبدأ التءاد ااهاه ا كيفية بناف الوهم اأيايل.45
ه ف ف ففاات لوحة اعتذار ا رواية ةاكرة اجلال ف ف ففد اه عبارة امرأة ل ف ف ففمراف هلا مالمح اجملتمع الغريب اكنفتحو و ضعاس
حمموال ثمااية و اجتماعية جتالد قيم اهلوية م خالت راض خالد رهم جالم امرأة غربية .
" لا ريشيت اليت حتمل رواهب عمد رجل م جيل راءت أن ضرهم ةلم اجلالد خجال أو كربياف ال أدري.46
مالف ف ففوغا بميم اجملتمع ا هف ف ففالم و كما ضعاس الص ف ف فراع الثماا بني العرب و الغرب" حماولة الغرب جتريد الفنان العريب م
أصالته التار ية و م مفهومها الموم و إرجاعها إ أصل غريب.47
" ااعذريين إن ارلايت ضشبهينو إ ا ضاره أنين أيءا أن ضتماهم مع اآلخري إمرأة عارية ..حىت ا جلالة رهم 48
و اقتص ف ففر على ره ف ففم وجهها " الذي ينم ع رل ف ففاقة و رقة اكرأة الغربية ايما ي،ل ره ف ففم الوجه داللة على الوجه ال،اهري الذي
يرى م خالت ا،ءارة الغربيةو ال ما ختفيه ا حيثيا ا م غمو ،و ردافة و البعد ع الميم اأالصة.49
يتبدى لنا ا ضف ف ففوف هذا االهف ف ففتمراف أن أحال مالف ف ففتغامن جلذ إ وهف ف ففائط انية ضعرب ع جتربتها باعتبارها أجع ألف ف ففاات
ا ه ف ففما نتيجة احتااك الذا الروائية و رؤاها الروحية لص ف ففنع عامل اين متميزو يموت عبد اهلل الغذام م خالت إحتاد اانثى
أحال مع كل العناص ففر ا اه ففاه ففيةو اذحال ه أحال و ه اكدينة و قال ففنطينةو و ه البطل و ه الوط و الذاكرةو و ه
ا،ياة ان ا البداية امسها حياةو و ه الاتابة و ه اكاتوبةو و ه العال ف ف ف ففمة و ه اكعش ف ف ف ففوقةو و ه اللغة و ه ا،لم و
ااملو ان ا،لم و اامل يالاوي أحال .50
ا خءف ف ف ففم هذا التيار نلحظ " أ ا ضتجاوز و ضثور على المواعد اليت نبنت عليها الرواية الاالهف ف ف ففيايةو و ضنخر ا م،اهر
ا بداع اأالا اجملادت لواقعه الفعل  51و امص ف ف ف ف ف ففدر النزوع التش ف ف ف ف ف ففايل على هذا اكنوات يرضاز على مدى ا حياف و التناه ف ف ف ف ف ففا
التصف ف ف ففويريو الذي يموى على ماالف ف ف فففة ا،س اجلمايل داخل ا طار الروائ و مالف ف ف ففتث،ا اكتلم قمالياضه و انالف ف ف ففجا العناصف ف ف ففر
اللالانية مع غ ،اللالانية ا وعاف التشايل الفين.
و ص ف ف فففوة الموتو اختذ الرواية اجلزائرية بعامة و رواية ةاكرة اجلال ف ف ففد خاص ف ف ففة آليا جتريب روائية جديدةو ضعايش ف ف ففت م
خالهلا الوه ف ف ففائط التش ف ف ففايلية م اللوحة و ا لفرل ف ف ففاة و االوان هواجس البطلو و اه ف ف ففتغالت هذه الفنون يعد م،هرا م م،اهر
ا بداع إ بناف صرح لاعري ميتزا ايه الف مع اادب.
قائمة الهوامش:
 -1غنية كب،و حداثة النمد الروائ م خالت أعمات اكلتمى الدويل للرواية عبد ا،ميد ب هدوقة و إلف ف فراف :خ ،الدي دعيشو حتءف ف ف ،لش ف ففهادة
اكاجالت ،ا مدار النمد اكعاصرو جامعة هطي" 2و كلية اآلداب و اللغا و 2014/2013و ي .68-67
 -2كريبع نال ففيمةو ضوظي" الفنون ا رواية ةاكرة اجلال ففدو إلف فراف بش فف ،ضاوريريتو حتء فف ،لنيل ل ففهادة اكاجال ففت ،ا اادب العريبو جامعة حممد
خيءر بالارة كلية اآلداب و العلو ا جتماعية و ا نالانيةو 2008/2007و ي .38
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 -3اكرجع نفالهو ي .6
 -4اكرجع نفالهو ي .54
 -5حنان عبد ا،ميد عناينو الف و الدراما و اكوهيمى ا ضعليم الطفلو دار الفار للطباعة و النشر و التوزيعو 1و عمانو 2002و ي .14
 -6عبد اللطي" اارناؤو و أحال مالتغامن ومراا إبداعية ا الثمااة و اادب و الدار العربية للعلو و 1و لبنانو 2013و ي .17
 -7اتيحة ل ف ففف،يو ا،ذف و ا ض ف ففااة ا رواية ةاكرة اجلال ف ففد احال مال ف ففتغامن و ل ف ففعرية التنايو إل ف فراف :عبد ا،ميد بورايوو حتء ف فف ،لره ف ففالة
ماجالت ،ا قءايا اادب و الدرها النمديةو جامعة اجلزائرو كلية اآلداب و اللغا و 1427ه 2005/و ي .117
 -8عبد اللطي" حمفو و آليا إنتاا النص الروائ او ضصور مسيائ و الدار العربية للعلو و 1و ب،و و 2008و ي .14
 -9مرلد أمحدو أنالنة اكاان ا روايا عبد الرمحان مني"و دار الواافو لدنيا الطباعة و النشرو 1و مصرو 2003و ي .9
 -10اكرجع الالاباو عبد اللطي" اارناؤو و أحال مالتغامن و ي .23
 -11نبيل هليمانو مجاليا و لواغل روائيةو منشورا احتاد الاتاب العربو ب و دمشاو 2003و ي .66
 -12نادية ويديرو االهففتعارة و اكوهففوعة ا اأطاب الروائ ةاكرة اجلالففد أمنوةجاو إلفراف :بومجعة لففتوانو أطروحة ماجالففت ،ا النمد و البالغةو
جامعة مولود معمري ضيزي وزوو اجلزائرو 2011و ي .140
 -13أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو دار اآلدابو

15و ب،و و 2000و ي .9

 -14اكرجع الالاباو نادية ويديرو االهتعارة و اكوهوعةو .144
 -15دليلة زغوديو مسيائية ا جلالد ا ثالثية أحال مالتغامن و إلراف :زي الدي خمتاريو حتء ،لنيل لهادة الدكتوراه ا النمد ااديب ا،ديث و
كعاصرو جامعة أبو بار بلمايد ضلمالان كلية اآلداب و اللغا و 2014/2013و ي .141
 -16أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و .59
 -17اكصدر نفالهو و ي .10
 -18اكصدر نفاله و ي .74
 -19اكصدر نفاله و ي .74
 -20اكرجع الالاباو عبد اللطي" اارناؤو و أحال مالتغامن و ي .30
 -21اكرجع الالاباو مرلد أمحدو أنالنة اكاانو .9-8
 -22مات بوهلها و ا،داثة و آليا التجديد ا اأطاب الروائ اجلزائريو إلراف حممد داودو لنيل لهادة اكاجالت،و جامعة وهران كلية اآلداب
و الفنونو 2009/2008و ي .228
 -23أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو .93 – 92
، -24ال أمحامةو أثر الشخصية ا رواية اانالون جوفو دار التاوي و 1و دمشا هورياو 2012و ي .116
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 -25أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي .90
 -26اكرجع الالاباو نادية وديرو ا هتعارة و اكوهوعة و ي .142
 -27صاحل مفمودةو أ اث ا الرواية العربية و منشورا خمرب أ اث ا اللغة و اادب اجلزائريو جامعة حممد خيءر بالارةو قالم اادب العريبو
ب و ي .116
 -28كريبع ناليمةو ضوظي" الفنون ا ري .65
 -29أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو ي .63
 -30اكرجع الالاباو كريبع ناليمةو ضوظي" الفنون ا رواية ةاكرة اجلالدو ي .66
 -31اكرجع نفالهو ي .68
 -32أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي .191
 -33اكصدر نفالهو ي .208
 -34جاب اهلل خالديو ضمنية الرواي ا رواية ةاكرة اجلالففد احال مالففتغامن و إلففراف :عز الدي بايلو حتءفف ،لنيل لففهادة اكاجالففت ،ا الرواية
اجلديدةو جامعة وهران كلية اآلداب و اللغا و 2008/2007و ي .80
 -35أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي .93
 -36اكصدر نفالهو ي .135
 -37نادية ويديرو االهتعارة و اكوهوعةو ي .143
 -38اكرجع نفالهو ي .144
 -39أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي .136
 -40اكصدر نفالهو ي .137
 -41اكرجع الالاباو دليلة زغوديو مسيائية اجلالدو ي .141
 -42أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالد و ي .163
 -43اكرجع نفالهو دليلة زغوديو مسيائية اجلالدو ي .143
 - -44أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو ي .190
 -45أم،ة كشفريو اكالااة بني النص و الورقة و جملة عالما ا النمدو العدد75و النادي ااديب الثماا قدةو 2012و ي .238
 -46أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو ي .94
 -47كريبع ناليمةو ضوظي" الفنونو ي .96
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 -48أحال مالتغامن و ي .95
 -49اكرجع الالاباو كريبع ناليمةو ضوظي" الفنونو ي .100
 -50اكرجع الالاباو مجات بوهلها و ي .268
 -51اكرجع نفالهو ي .273
قائمة المصادر و المراجع :
 -1أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو دار اآلدابو

15و ب،و و .2000

 -2أم،ة كشفريو اكالااة بني النص و الورقة و جملة عالما ا النمدو العدد75و النادي ااديب الثماا قدةو .2012
 -3جاب اهلل خالديو ضمنية الرواي ا رواية ةاكرة اجلال ففد احال مال ففتغامن و إل ف فراف :عز الدي بايلو حتء فف ،لنيل ل ففهادة اكاجال ففت ،ا الرواية
اجلديدةو جامعة وهران كلية اآلداب و اللغا و .2008/2007
 -4مجات بوهففلها و ا،داثة و آليا التجديد ا اأطاب الروائ اجلزائريو إل فراف حممد داودو لنيل لففهادة اكاجالففت،و جامعة وهران كلية اآلداب
و الفنونو .2009/2008
 -5حنان عبد ا،ميد عناينو الف و الدراما و اكوهيمى ا ضعليم الطفلو دار الفار للطباعة و النشر و التوزيعو 1و عمانو .2002
 -6دليلة زغودي و مسيائية اجلالففد ا ثالثية أحال مالففتغامن و إل فراف :زي الدي خمتاريو حتءفف ،لنيل لففهادة الدكتوراه ا النمد ااديب ا،ديث و
كعاصرو جامعة أبو بار بلمايد ضلمالان كلية اآلداب و اللغا و .2014/2013
 -7صففاحل مفمودةو أ اث ا الرواية العربية و منشففورا خمرب أ اث ا اللغة و اادب اجلزائريو جامعة حممد خيءففر بالففارةو قالففم اادب العريبو
ب .
 -8عبد اللطي" اارناؤو و أحال مالتغامن ومراا إبداعية ا الثمااة و اادب و الدار العربية للعلو و 1و لبنانو .2013
 -9عبد اللطي" حمفو و آليا إنتاا النص الروائ او ضصور مسيائ و الدار العربية للعلو و 1و ب،و و .2008
 -10غنية كب،و حداثة النمد الروائ م خالت أعمات اكلتمى الدويل للرواية عبد ا،ميد ب هدوقة و إلفراف :خ ،الدي دعيشو حتءفف ،لشففهادة
اكاجالت ،ا مدار النمد اكعاصرو جامعة هطي" 2و كلية اآلداب و اللغا و .2014/2013
 -11اتيحة ل ففف ،يو ا،ذف و ا ض ففااة ا رواية ةاكرة اجلال ففد احال مال ففتغامن و ل ففعرية التنايو إل ف فراف :عبد ا،ميد بورايوو حتء فف ،لره ففالة
ماجالت ،ا قءايا اادب و الدرها النمديةو جامعة اجلزائرو كلية اآلداب و اللغا و 1427ه. 2005/
 -12كريبع نالففيمةو ضوظي" الفنون ا رواية ةاكرة اجلالففد و إلفراف بشفف ،ضاوريريتو حتءفف ،لنيل لففهادة اكاجالففت ،ا اادب العريبو جامعة حممد
خيءر بالارة كلية اآلداب و العلو ا جتماعية و ا نالانيةو .2008/2007
، -13ال أمحامةو أثر الشخصية ا رواية اانالون جوفو دار التاوي و 1و دمشا هورياو .2012
 -14مرلد أمحدو أنالنة اكاان ا روايا عبد الرمحان مني"و دار الواافو لدنيا الطباعة و النشرو 1و مصرو .2003
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 -15نادية ويديرو االهففتعارة و اكوهففوعة ا اأطاب الروائ ةاكرة اجلالففد أمنوةجاو إلفراف :بومجعة لففتوانو أطروحة ماجالففت ،ا النمد و البالغةو
جامعة مولود معمري ضيزي وزوو اجلزائرو .2011
 -16نبيل هليمانو مجاليا و لواغل روائيةو منشورا احتاد الاتاب العربو ب و دمشاو .2003
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توظيف الفنون في رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
أ-حاا براهيم كنزة (جامعة الشل"-اجلزائر)
ملخص:
ضعد الرواية م أكثر ااجنا اادبية انتش ففارا ا الوط العريب بش ففال عا وا اجلزائر بش ففال خايو ويعود ةلم إ
قدر ا اهلائلة على اهف ففتيعاب كل ااجنا اادبية والفنون والعلو واكعارفو اامر الذي هف ففاهم ا إثراف جوهرهاو حىت صف ففار
ميففدانففا ضلتم وضتفففاعففل ايففه خمتل" الفنون وا اجنففا لتعطينففا خطففابففا كثيفففة ومتنوعففةو وهففذا مففا نلمحففه م خالت ااعمففات
ا بداعية الروائية اكغاربية عامة واجلزائرية خاصةو ولعل ااعمات الروائية للااضبة اجلزائرية "أحال مالتغامن " مثلت هذا االنفتاح
الروائ أحال متثيلو وهذا ما هنعمل على إيءاحه م خالت قرافضنا لرواية "ااهود يليا بم".
الكلمات المفتاحية :الروايةو ااجنا اادبيةو الفنونو العلو و اكعارفو أحال مالتغامن .
Abstract :
The novel is one of the most popular literary genres in Algeria, due to its
enormous ability to absorb all literary genres, arts, sciences and knowledge,
this is what we are hinting at through Algerian creative fiction, and the novelist
works by Algerian writer Ahlam Mostaganemi represented this novel opening
as the best representation, this is what we are going to illustrate through her
novel "Black suits you".
Key words: The novel, literary genres, arts, sciences, knowlege, Ahlam
Mostganemi.
مقدمة:
ضعد الرواية عاكا حمبوكا حيوي ضاري اامم وضراث الشف ف ففعوب وا،ءف ف ففارا ااحتا مص ف ف فراعيه لال جتديد أا كا له م قدرة
على اه ف ف ففتيعاب كل ااجنا اادبية والفنون والعلو واكعارفو اه جنس أديب نثري غريب وختييل أداضه اللغة يغط جانبا م
ا،ياة ا نالففانية ا قالب م نالففج خيات اكؤل"و وغايته ضصففوير اجملتمعا بذارادها ومجاعا ا ا ماان وزمان حمددي و ويغط
ارتة زمنية طويلة ول ففخص ففياضه كث،ةو وهو يرضدي أثوابا متنوعة بمدر ضباي الش ففخص ففيا وضنوع اكوض ففوعا و إال أن هذا اجلنس
ااديب حتوت إ جنس مفتوح رتح أجناه ف ففا أخرى لتص ف ففبح جزف م نال ف ففيجه وآليا كتابتهو وقد جعل هذا التحوت الرواية ا
مصف ففاف "حداثة ا بداع"و وأصف ففبح الروائ ياتب بعيدا ع صف ففخب النماد واكن،ري 1و وهاذا متانت الرواية م حتميا ةا ا
م خالت ضراكما ا اءاف اكشهد ا بداع اكاتوب.
واقع الرواية العربية في الجزائر:
ظهر الرواية كجنس أديب ا الوط العريب منذ بداية المرن العش ف فري و وضعترب رواية "زينب" ( )1914للااضب اكص ف ففري
"حممد حالف ف ف ف ف ف ففني هيال" أوت رواية عربية اقرتب مؤلفها م البنية الفنية الغربيةو امد ضذثر الاتاب العرب هبذه ااخ،ةو وهناك
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منهم م اختص ا هففذا اجلنس ااديب وكتففب روايففا عربيففة اختففذ مسففا أكثر انيففة وأعما أصف ف ف ف ف ف ف ففالففةو ونففذكر منهم" :طففه
حال ففني"و و"ضوايا ا،ايم"و و"إحال ففان عبد المدو "و و"جيب حمفو "و ويعد هذا ااخ ،ه ففيد هذا اكيدان دون منازعو امد
أبدع عاكا روائيا جديدا مالتخدما ضمنيا أكثر إبداعا وضعميدا.
وقفد ظهر بعفده كتفاب روائيون آخرون جتفاوزوا البنفاف التمليفدي للروايفة المفائم على أمنفا هف ف ف ف ف ف ففرديفة قفائمفة على بنفاف مرتابط
ااجزاف وضنام ااحداثو ولغة مرصففوصففة ضوزع على خمتل" الشفخصففيا بشففال قالففريو وحتمل كل لففخصففية مالحما جالففدية
واارية ونفال ف ف ففية واجتماعيةو وضؤثر ضذث،ا بليغا ا ص ف ف ففياغة قص ف ف ففة اأطاب الروائ و 2واضبعوا اجتاها حداثية ومعاص ف ف ففرة جعلت
حباة الرواية ولففخوصففها أكثر ضعميدا وأعما ضركيباو االففم هذا اجليل با،داث و و"ا،داثة هلا قدرة على جتاوز ا،دود وختط

حواجز اجلغراايا والعرح والثمااة واجلنس والطبمة وا يديولوجيا والدي و ال ضء ف ففاهيها إال ممدر ا على العص ف فف" بالثوابتو وإثارة
المالئلو وابتعاث التحلل والتجددو وبث الص فراع والتناقضو ونشففر االلتبا وا هبا والغمو .،إ ا اكناخ الذي يصففبح ايه كل

ما هو صلب هباف منثورا".3

انتملت الرواية كجنس أديب إ اكغرب العريب عموما وإ اجلزائر خصففوصففا ا منتصفف" المرن العشفري و وضطور ا إطار
ثمااة ارنال ففية اه ففتعمارية حاولت طمس معامل الش ففخص ففية العربية ا ه ففالميةو ومتزامنة مع ظهور ا،ركا الوطنية ا ص ففالحيةو
وغب اكوروث الثم اا وقوة حء ففوره وضذث،ه ا الوجدان الرتبيةو با ض ففااة إ ضذث ،اكثاقفة وحاجة الش ففعوب اكغاربية إ االنفتاح
ا ايب على اآلخر ثمااة ولغةو 4ا،هر جمموعة م اادباف اجلزائريني ضوهلوا اللغة الفرنالية للتعب ،ع الواقع اجلزائري ا ظل

االه ففتعمار الفرنال ف ف اهم جيل الثورة وااله ففتمالت كا هلم م " رص ففيد الثورة ونء ففج ه ففياه ف ف وجتربة نء ففالية"5و ونذكر منهم:
"مولود ارعون"و و"حممد ديب"و "مولود معمري"و و"كاضب ياهني"و و"مالم حداد"و و"آهيا جبار".
وضعد رواية "ريح اجلنوب" للااضب اجلزائري "عبد ا،ميد ب هدوقة" أوت رواية جزائرية كتبت باللغة العربيةو وكان هف ف ف ف ف ف ففنة
( ) 1970أي بعد اهفتمالت اجلزائرو وقد جاف بعده جيل م الروائيني اجلزائريني الذي ضوهفلوا اللغة العربية كعاجلة قءفايا اجملتمع
اجلزائريو ونذكر منهم "الطاهر وطار"و و"وهففيين ااعرا"و و"رلففيد بوجدرة"و و"أحال مالففتغامن "و وم أهم مسا النصففوي
الروائية هلؤالف الاتاب الشجاعة ا الطرح واكغامرة الفنيةو وا،رية الالياهيةو وحماكمة التاري والواقع الراه بلغة انية جديدة.6
وقد هار اكءامني للنصوي الروائية خالت ارتة الالبعينا ا الم ا يديولوجيا االلرتاكية اكتبناة م طرف الدولةو أما
ارتة الثمانين ا امد ل ففهد اجتاها روائيا جتديديا حديثاو اال ففعى الروائيون االه ففتفادة م التمنيا اجلديدةو إال أن نص ففوص ففهم
الروائية كانت باهتة على الص ففعيدي الفاري والفينو وةلم لعد متانهم م اهم طبيعة التحوال الال ففياه ففية واالجتماعية اليت
وقعت ا اجلزائر ا ارتة الال ف ف ففبعينا والثماني نا وبالتايل عد متانهم م التعب ،الص ف ف ففادح ع هذا الواقع ا ظل اكماره ف ف ففا
الالففياهففية للالففلطة ا،اكمة 7و وهاذا عالففت "الرواية اجلزائرية خاصففة اكاتوبة باللغة العربية عمدة إيديولوجية منذ الالففبعينيا و
إة أ ا ولد ا أحء ففان اء ففاف أديب يال ففاري متميز بثمااة إلغائيةو ثمااة ام،ة ا مركبا ا الرمزية والروحية واادبية أيء ففا ()...
والذي يعود إ مجلة م الروايا اجلزائرية حىت منتص ف ف ف ف فف" الثمانينيا ه ف ف ف ف ففيجد أن مناةا كث،ة منها ه ضارار أو إعادة لرواية
"الالز" للطاهر وطار".8
وجد اكثم" اجلزائري ا ارتة التالففعينا نفالففه حمصففورا بني ناري الالففلطة وا رهابو لذلم كانت النصففوي الروائية اليت
كتبها ا هذه الفرتة مرضبطة ارضباطا وثيما بالواقع االجتماع اكذهف ف ف ففاوي اكعاشو ااانت مرحلة العش ف ف ف فرية الالف ف ف ففودافو وموض ف ف ف ففوع
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ا رهابو والعن" الال ف ففياه ف ف ف وآثاره اجتماعيا واقتص ف ففاديا وثماايا أهم اكواض ف ففيع اليت عاجلها الروائيون اجلزائريون ا نص ف ففوص ف ففهم
الروائية9.
كانت اكمارهففة اادبية ااكثر حءففورا ا الالففياح الثماا اجلزائري ه الرواية اليت اهففتطاعت أن حتما ضراكما نصففيا ال بذ
بهو قائم على هف ف ف ف ف ف فف،ورة اجملتمع اجلزائري وضار ه ا،ديثو ويعين هذا أن اأطاب الروائ اجلزائري مل ضتوق" حركيته منذ ظهورهو
وضطوره هذا متص ف ف ففل مبدى مهارة الروائ واطالعه العميا لتمنيا هذا اجلنسو اامر الذي جعل الاتابة الروائية اجلزائرية ضنتعش
وضتمد وضتالف ف ف ففع دائرة كتابتهاو وضزداد قو ا كذ ا هف ف ف ففرد ع "اجملتمع وضصف ف ف ففويذ ضواري حميميةو إة ضتفاعل الالف ف ف ففرديا والفءف ف ف ففاف
الداخل كرجعيا ا اجملتمعية اكتمايزةو وهو اءف ف ففاف يراد له أن يالف ف ففتخد اغرا ،اجتماعية"10و اصف ف ففار ا،ركة اادبية مرضبطة
بالتحوال الالف ففياهف ففيةو والتفت الرواية "او الواقع والعاوف عليه وهو التفاف ارضف ففته التحديا ا،ءف ففارية وا،ركة الالف ففياهف ففية
والتطورا ا يديولوجية"11و وهاذا انشغل اأطاب الروائ اجلزائري برهان البعد الالياه والرؤية اجلمالية اكتعددة واكختلفة.
وقد متيز الرواية اجلزائرية بعدة خصائص نذكر منها:
 هيمنة موضوع الثورة اجلزائرية اجمليدة وانعااها ا كتيمة مركزية للنصوي الروائية اجلزائرية. ضروي الرواية اجلزائرية حااية ا نالففان اجلزائري ومعاناضه م ويال االحتالت الفرنال ف و والدمار النفال ف واالجتماعوالثماا الذي أ،مه بالشعب اجلزائري.
 اكاان الذي ضنطلا منه الرواية هو اكاان اجلزائري وخصوصيته وهويته. ضوظي" اللغة العامية م خالت ااماك أو اامساف أو ااحداث اكالااة ا الداللة العامة للنص الروائ .لمد أهف ف فال ف ففت الرواية اجلزائرية حداثتها على حماولة جتاوز مال ف ففتوى ااداف الفين واكعاجلة الش ف ففالية ا،هر "ثورة
على ثورة باعتبارها اكرجع ا يديولوج والفين الذي ضدور حوله الروايةو ولذا اإ ا مل ضعد هلا المداه ف ف ف ف ف ف ففة اكثالية اليت
جدها ا الروايا ا لثورية اليت ضالف ف ف ف ف ف ففمط ا اأطاب العاطف غ ،الدقيا انيا واارياو ولذا اإن النمد أصف ف ف ف ف ف ففبح أحد
اادوا ا،اضرة ا التجربة الروائية اجلديدةو امد جترأ على اكمدها االجتماعية والدينية والالياهيةو ودعت إ
ا،رية الفردية واجلماعية وانعاال ف ف ف ف ففت هذه الرؤية ا يديولوجية على بنائها الفين اتعدد الص ف ف ف ف ففيذ الفنية والش ف ف ف ف ففاليةو
وعرب ا جمملها ع قيمة حرية الاتابة ا بداعية باعتبارها الوهف ف ف ف ف ف ففيلة ااه ف ف ف ف ف ف ففاهف ف ف ف ف ف ففية لميا النص الروائ اجلميل
واكفيد"12.
التجري في الخطاب الروائي ألحالم مستغانمي:
لمففد اهتم الروائيون اجلزائريون بففا،ففداثففة والتجريففب وةلففم م خال ت متثففل ضمنيففا الاتففابففة الالف ف ف ف ف ف ففرديففة وضوظيفهففا واا رؤيتهم
اأاص ف ففةو وُنص بالذكر الااضبة اجلزائرية "أحال مال ف ففتغامن " اليت ولد ه ف ففنة  1953ا ضونس وةلم بال ف ففبب ظروف والدها
الذي كان مشاركا ا الثورة التحريريةو انتملت إ ارنالا ا هنوا الالبعينا و وضزوجت م صحف لبناين اجلناليةو حتصلت
على ل ف ففهادة الدكتوراه م جامعة الالف ف فربونو حاز على جائزة جيب حمفو و وم أهم أعماهلا الروائية ثالثية "ةاكرة اجلال ف ففد"
()1993و و"اوض ف ففى ا،وا " ()1997و و"عابر هف ف فرير"()2003و با ض ف ففااة إ رواية "ااه ف ففود يليا بم" الص ف ففادرة ه ف ففنة
.2012
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ومتثل رواية "ةاكرة اجلال ففد" "ضعب ،ا ع جتربة روائية مغايرةو ووع حداث متميزو وال يتحدد هذا الوع امط بااااار اكء ففادة
واكماومة اليت ضتبناها وحتتءف ف ف ف ف ف ففنها وضعرب عنها قمالية الاتةو بل بإدراا التفا ،بالرواية م الداخلو وهلذا اه ضتعني م هذه
النففاحيففة جتربففة جففديففدة قبففل أن ضاون اهف ف ف ف ف ف ففتجففابففة للمتغ،ا اليت بففدأ الروايففة العربيففة ضش ف ف ف ف ف ف فهففدهففا بموة خالت الثمففانينففا
والتالعينا "13و امد لهد هذه الرواية حءورا لف الرهمو وا الشعرو وا اكوهيمى.
وكانت النصوي الروائية " اوضى ا،وا " و"عابر هرير" اليت أصدر ا الااضبة "أحال مالتغامن " بعد "ةاكرة اجلالد" "كلها
نص ف ففوي ضنمل م ايض إ آخرو وم رؤية اخرىو ا ص ف ففياغة روائية ال ضبتعد ع الرؤية اليت بش ف ففر هبا الااضبة منذ البدايةو
واليت بد مالحمها ااو ا لغة روائية وجد الشففعر وإيماعه هففاناها اكفءففلة( )...لاذن الرواية ضطرح هذه المءففية بوصفففها
الوجه اآلخر لسبداع ااديب"14و اتنفتح الرواية عند أحال مال ف ف ففتغامن على أكثر م وص ف ف فف"و اه ضوظ" ص ف ف ففورا انية ةهنية
كانت ماونا أه ف ف ف ففاه ف ف ف ففية ا ضوجيه ااحداث الال ف ف ف ففردية15و وبنائيتها وضطورها وضطويعها لوص ف ف ف فف" الفنون اكختلفة كالش ف ف ف ففعر
واكوهيمى والرهم.
توظيف الفنون في رواية "األسود يليق بك":
ضالرد رواية "ااهود يليا بم" ضفاصيل قصة حب بني لابة جزائرية ضبلذ م العمر هت وعشرون هنة ورجل أعمات لبناين
جتاوز هف اأمالفني ضعرات به بعد هجر ا إ هفورياو وهو البلد الذي احتءفنها ه وأمها الالفورية اجلنالفية بعد اغتيات والدها
ول ف ف ففميمها على يد اجلماعا ا رهابية ا ه ف ف ففنوا التال ف ف ففعينا ا اجلزائرو وحتا الااضبة "أحال مال ف ف ففتغامن " بلغة موه ف ف ففيمية
ولففاعرية عالية اجملهودا اليت بذلتها الفتاة ا هففبيل حتميا ةا ا ع طريا أارهففة هوايتها اكفءففلة وه اكوهففيمى والغنافو وقد
ص ف ف ففادات أحداثا كث،ة خاص ف ف ففة بعد ضعراها على "طالت" الذي كان يرى أن ارضداف "هالة الواا" ل ه ف ف ففود هو رمز كا مييزها ع
غ،ها م النال ففافو اذحبها حبا جنونيا وأراد أن يفر ،ه ففلطته عليهاو اينش ففب الص ف فراع بينهما لتنته العالقة اليت مجعتهما بنزع
البطلة ل هود الذي كان رمزا للحب الذي مجعهما.
لمد انفتحت "مالتغامن " ا هذه الرواية على أجنا أدبية أخرىو وكذلم انون ومعارف متعددةو ولغا وهلجا وحمايا و
وكان ةلم م باب التجريب الفاري واجلمايل /الفينو االف ف ف ف ف ففاهم ةلم ا متوقعها كمبدعة ا دائرة الاتابة ا،داثيةو وةلم م
خالت ضفاعل رواية "ااهود يليا بم" مع خمتل" ااجنا والفنون واكعارف.
الشعر:
كث،ا ما يمرتن الال ففرد بالش ففعر ا الرواية ا،ديثة واكعاص ففرةو امد اه ففتثمر الااضبة قوة الش ففعر ومجاليته م خالت ضوظيفها لنص
لففعري للشففاعر "جالت الدي ب الروم " وةلم لالنتمات م مالففتوى إ مالففتوى آخر م ا،ا و كما أنه ماون جوهري ا
بناف الالرد الروائ و وهذا ما يمرب الرواية م اأطاب الشعري:
"إنين مذ قطعت م منبت الغاب مل ينطف يب هذا النواحو
لذا ضرى النا رجاال ونالاف يباون لباائ
اال إنالان أقا بعيدا ع أصلهو ي،ل يبحث ع زمان وصله
إن صو الناي نار ال هوافو اال كان م مل ضءر ا قلبه هذه النار".16
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وعندما أقامت "هالة" حفال موهيميا ا "باريس" ااتتحته بإنشاد النشيد الوطين اجلزائري قالما الذي كتبه الشاعر
اجلزائري "مفدي زكرياف"و وأنشده معها اجلمهور الذي حءر ا،فل:
"انطلا النشيد الوطين ووقفت الماعة ضنشد:
واجلبات الشاخما الشاهما
قالما بالنازال اكاحما
وعمدنا العز أن حتيا اجلزائر
ا ثرنا احياة أو أا
االهدوا االهدوا"17
الرسالة:
يتميز ا الرهف ففالة بلغة البوح واالعرتاف للمرهف ففل إليه بال بالف ففاطةو لذلم عده الدارهف ففون انا ياشف فف" ايه اكرهف ففل أو اكؤل"
جوانب حمددة م حياضه اأاصةو وقد اهتفاد "مالتغامن " م هذا الف ا رواية "ااهود يليا بم"و كما أ ا وامت ايه إة
جعلته يتفاعل مع الوحدا الال ففردية اثالث ره ففائل كانت كااية لتذجيج نار ا،ب ا قلب البطلةو ااانت أوت ره ففالة أره ففلها
بطل الرواية "طالت" إليها ه جمرد بطاقة كتب عليها ثالث كلما "ااه ف ف ف ف ف ففود يليا بم" 18ااانت ل ف ف ف ف ف ففبيهة بإعالن حبو
وإلعار باقرتاب زوبعة عشمية أحدثت ثورة ا مشاعر وأحاهيس البطلة.
"وكتب هلا على البطاقة الثانية "أملم كل الوقت".
وعلى الثالثة "احت" بورود االنت،ار"19
امد أراد أن يشعل لغفها بإبماف هويته جمهولة وغامءة ك يث ،اءوهلا أكثر اذكثر.
الموسيقى:
اكوهففيمى ه لغ ة ضواصففل بني لففعوب العاملو إة ميانها أن ضصففل اي لففخص مهما اختلفت لغته أو جنالففيته أو ثمااتهو وه
م الفنون اليت عراتها الش ف ف ففعوب منذ المد و وم أمسى مهامها التعب" ،ع اجملتمع ا ضعاقب الفرتا التار يةو وإيص ف ف ففات هذا
التعب ،إ جمتمعا إنالف ف ف ف ففانية أخرى وحماور او وضبادت التذث ،معها ايما يوااا أهف ف ف ف ففلوهباو وحءف ف ف ف ففار ا الفنية"20و وقد مت،هر
اكوه ففيمى بص ففورة جلية ا رواية "ااه ففود يليا بم" م خالت أدوا ا وآال ا وآليا او بتنويعا ا أه ففاليب الص ففياغة الال ففرديةو
اها ه الااضبة ضصور لنا ،،ة وقوع البطل ا حب البطلة اتموت:
"ا،ب ال يعل ع نفالهو لا ضش به موهيماهو ل ف لبيه بالءربا ااو ا الالمفونية اأامالة كوزار.
"ه ف ففانتيانا" الذي قات "خلا اهلل العامل ك يؤل" بيتهوا مسفونيته التاه ف ففعة"و رمبا كان يعين أن اهلل خلا هذا العامل اكبهرو ك
ال نالتطيع أما ع،مته إال أن نتحوت إ كائنا موهيميةو ضالبح قالله ا ضناغم مع الاون.
ما االنبهار إال اُنطاف موهيم 21".
وعندما وقعت البطلة ا حب البطل "ال ضدري ما الذي حيدث هلا .موهفيمى لفبيهة بفالس ضراقص روحهاو انطلمت م
ماان ما داخلهاو وراحت ضدور هبا ضدور هبا وضفمدها المدرة على التفا ،اكنطم .
نزلت م الاليارة وكذ ا راقصة باليه ضنتعل خفني م الالاضانو متش على رؤو ااحال اليت أصبحت هلا أقدا ".22
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وضص" الااضبة اأطيب الالابا هلالة بموهلا:
"إن لمادر إيماعا خاطئا .مل يا ه ف الصو و وهذا أكثر إزعاجا .كان نشازا مع موهيماها الداخليةو ضلم اليت ما كان
ميلم "أةنا" لالماعها.
ه ففدى حاولت أن ضواا بني إيماعهما .كانا آلتني ال ضص ففلحان لعزف مسفونية مش ففرتكة .ااي" إةا لروحيهما أو جال ففديهما
أن يتناغما؟ كان قادر مزمارا ضتعذر دوزنته مع قيثار ا .أثناف انشففغاهلا بءففبط ا يماعو كان هو مشففغوال بءففبط النفس .منهماا
ا ه ف ف ف ف ف ف ف ففد كففل ثموب اكزمففار مبخففاواففهو وضرددهو وخجلففه )...(.أدركففت أن ا،ففبو قبففل أن ياون كيميففافو هو إيمففاع كففائنني
متناغمني"23.
كما ص ففور لنا البطلة يو كانت ضال ففجل ألبومها الغنائ و واعتذارها كهند الص ففو ومطالبته بإعادة ضال ففجيل أغنية كانت
الالبب ا باائها "ما كان جدها ليتصورها يوما واقفة خل" اكيارواون باكيةو حىت وإن كانت ضؤدي أكثر أغاين مروانة حزنا.
قفد يغفر هلفا الغنفافو لا ل يغفر هلفا البافافو اف مروانفةو ع حيفافو ال يبا النفا إال غنفاف .يفذضون ا،يفاة وهم يغنون()...
اا،زن ا مجوحه يغادر م قيهم ليتحوت ا حناجرهم إ مواويل( )...ا الواقع هو حيوت اه ااكرب إ غنافو ما ال يغنيه ليس
اه ...إنه يهني كل ما ال يغنيه" 24و وهاذا اهف ف ف ف ففتعاد "هالة" جذلف ف ف ف ففها وغنت ااغنية اليت غنتها ا أربعني أبيها وه أغنية
"غناها قبلها عيال ف ف ففى اجلرموين وأبوها وجدها ومغنو ااورا مجيعهم )...( .لملة معراتها باللهجة الش ف ف ففاويةو غنتها م دون أن
ضفهم متاما كلما ا( )...لعل مروانة كانت حتتاا إ ااجعة كب،ة متنحها ارصففة إهداف آهلة ا،زن أغنية ضليا ناجر أبنائها"25و
وقد وثا اكؤرخون ضفاصيل قصة هذه ااغنية ا،زينة اليت ضوارثتها ااجيات ا ااورا .
ميا االنتم ا للموضى بالغناف ف"عندما قا ا رهابيون باغتيات الش ف ففاب حال ف ففينو وقط" زهرة ص ف ففوضهو ما ضوقعوا أن يص ف ففعد
لف ففميمه إ اكنصف ففةو ليثذر لد أخيه مبواصف ففلة أداف أغانيه أما جثمانهو أرباهم أن يواجههم أعزت إال م حنجرضه ( )...االذي
قتلوهم أرادوا اغتيات اجلزائر باغتيات البهجة( )...ا هنا لنغين م أجل اجلزائر".26
أما طالت اهو يعش ف ف ف ف ففا اكوه ف ف ف ف ففيمى الااله ف ف ف ف ففياية اهو "يال ف ف ف ف ففتمع لفيفالديو يبدأ اره ب"الفص ف ف ف ف ففوت ااربعة"و وينهيه ب
"كليدرمان" .حيب أن تم مالف ف ف ف ف ف ففافه مبمطوعا م العزف على البيانو .بالذا  .Ballade pour Adelineبإماانه
االهتالال لالماعها طوات اكالاف .لانه الليلة على موعد مع لريطها( )...اهتعد لالماعه بطمو اكوهيمى الاالهياية()...
مل يفدرك وه ضغين إن كفان مبتهجفا أو حزينفا( )...لا موهف ف ف ف ف ف ففيمفاهفا علمفت بالف ف ف ف ف ف ففمعفه كفذغنيفة إيطفاليفة ضرددهفا دون أن ضفهم
كلما ا".27
وهاففذا مزجففت الاففاضبففة الروائيففة بني ااص ف ف ف ف ف ف ففالففة واكعففاصف ف ف ف ف ف ففرة مبفهومهففا ا ففايبو امففد انتملففت م "موزار" إ "بيتهوا " إ
"ايفالدي"و مث انتملت م "عيال ففى اجلرموين" إ "الش ففاب حال ففين"و الغة اكوه ففيمى ض ففرورية جدا ا هذا العامل الذي ال يعرف
هوى العن" واكو وا،زنو اتاون اكوهيمى الفءاف الرحب الذي يفر إليه ا نالان م أعباف ا،ياة اليومية.
لغة الصحافة واإلعالم:
اهففتثمر الروائية لغة الصففحااة وا عال ا رواية "ااهففود يليا بم" واليت ضتميز با از وا قناع با ضففااة إ ااهففلوب
البالفيطو امد ورد هذه اللغة ا هفياح ضعب ،الالفاردة ع قءفية اليت نملتها الصفحااة اجلزائرية ع التلميذ اكالفاني ةي االثين
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عش ف ففر ربيعا الذي "اقرتف جر كتابة "أحبم" على ورقةو ووض ف ففعها على طاولة زميلة له ا الص ف فف" .وما إن وقع ااه ف ففتاة على
الورقةو حىت ألغى الدر وأعل حالة اهف ففتنفار ثا ع صف ففاحب الرهف ففالة .أما إناار اجلميع أن ياونوا م كتبوهاو راح يلعب
دور لف ف ففارلوك هوكز مدقما ا أربعني نالف ف ففخة لالمة "أحبم" طلب م التالميذ كتابتها وإحءف ف ففارها إ ماتبه كمارنتها" .وبعد
العثور على اجلاين عوقب أما زمالئه وطرد م اكدرهةو وقد أثار هذه المصة جدال واهعا بني ااهاضذة واكعلمني حينها.
اللغات المختلفة:
لمد نوعت الروائية المامو اللغ وي لشخصيا الروايةو انصادف اللغة الفرنالية حينما اهتشهد بمصة "ه،ا غانالبور" ا
الثمانينيا عندما قات لزوجته النجمة "جني ب،كني"28"Je suis venu te dire que je m’en vais" :و ابات
جني وهف ف ف ف ف ف ففجل باافها وأرامه بااغنية اليت محلت عنوان "جئت أخربك أنين راحل"و أما ا جليزية انجدها ا قوهلا" I love
 29"youو با ضااة إ ضوظيفها للهجا العربيةو اها ه إحدى صديما "هالة" ضتصل هبا م اجلزائر لتنمل إليها الالال
م زميلة هابمة اتموت" :نص،ة ضاللم عليم بزاف ..طلبت مين ضليفونم واش نعطيهو هلا؟ باكناهبة ..قالت يل بالل مصطفى
ضزوا م أهتاةة جا جديدة للمدرهة وطلب نملهم للتدريس ا باضنة".30
لمد كانت مال ففاحة ا،رية اكتوارة ا ضمنية الال ففرد ه ففببا ا انفتاح الرواية على خمتل" ااجنا اادبية والفنونو ااان ضفاعل
عناصر البناف الفين لرواية "ااهود يليا بم" احال مالتغامن مع اأصائص الفنية ل جنا ااخرى هببا ا إثرائها وغناها.
قائمة الهوامش:
 -1ين،ر :العال عبد الرحيم وآخرونو "هؤات ا،داثة ا الرواية اكغربية"و د .و أاريميا الشرحو الدار البيءافو اكغربو 1999و ي.76
 - 2ين،ر :اكرجع نفالهو ي.40
 - 3صربي حااظو "أاا اأطاب النمدي :دراها ن،رية وقرافا ضطبيمية"و 1و دار لرقيا للنشر والتوزيعو 1996و ي.147
 - 4ين،ر :عبد ا،ميد عمارو "الرواية اكغاربية حتوال اللغة واأطاب"و 1و لففركة النشففر والتوزيع –اكدار  -الدار البيءففاف 12 -لففارع ا،ال ف
الثاين و2000-1421و ي 21.-20-19
 - 5أمحد ارحيا و "أصوا ثمااية ا اكغرب العريب"و 1و الدار العاكية للطباعة والنشر والتوزيعو لبنانو 1984و ي.87
 - 6إدريس بوديبةو "الرؤية والبنية ا روايا ا روايا الطاهر وطار"و 1و منشورا جامعة منتوريو قالنطينةو 2000و ي .51-50
 - 7ين،ر :بومجعة بولف ف ففولف ف ففةو "هف ف ففردية التجريب وحداثتها ا الرواية العربية اجلزائرية"و 1و دار اكغاربية للطباعة والنشف ف ففر وااللف ف ففهارو 2003و
ي.11
 - 8الزاوي أمنيو اليالارية ا الرواية اجلزائريةو اكلحا الثماا جلريدة اأرب اجلزائريةو  6جانف 2005و ي.20
 - 9ين،ر :إبراهيم هف ففعديو "ضالف ففعينا اجلزائر كنص هف ففردي"و د . .و اكلتمى الدويل الالف ففابع عبد ا،ميد ب هدوقة للروايةو أعمات و وث/
جمموعة حماضرا اكلتمى الدويل الالاد و ي .145-143
 - 10العيد ميبو "ا الرواية العربية بني خصوصية ا،ااية ومتيز اأطاب"و 1و دار اآلداب ب،و و 1998و ي43.
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 - 11لاري عزيز ماض و "ا ن،رية اادب"و 1و دار ا،داثة للطباعة والنشر والتوزيعو ب،و و 1986و ي85.
 - 12هنموقة عالتو "اكتخيل والاللطة"(ا عالقة الرواية اجلزائرية بالاللطة الالياهية)و 1و منشورا االختالفو اجلزائرو 2000و ي242.
 - 13إدريس اأءراويو "الرواية العربية وأهئلة ما بعد االهتعمار"و 1و دار رؤية للنشر والتوزيعو مصرو 2012و ي244.
 - 14اكرجع نفالهو ي246و 247.
 - 15ين،ر :اكرجع نفالهو ي222.
 - 16أحال مالتغامن و "ااهود يليا بم"و د .و نوالو ب،و و لبنانو 2012و ي41.
 - 17اكصدر نفالهو ي77.
 - 18اكصدر نفالهو ي38.
 - 19اكصدر نفالهو ي44.
 - 20بش ،خل"و "الفنون لغة الوجدان"و د .و دار اهلدىو عني مليلةو اجلزائرو 2009و ي.70
 - 21أحال مالتغامن و "ااهود يليا بم"و مصدر هاباو ي15.
 - 22اكصدر نفالهو ي38.
 - 23اكصدر نفالهو ي22و 23.
 - 24اكصدر نفالهو ي .28
 - 25اكصدر نفالهو ي.29
 - 26اكصدر نفالهو ي.77
 - 27اكصدر نفالهو ي30و 31.
 - 28اكصدر نفالهو ي28.
 - 29اكصدر نفالهو ي.32
 - 30اكصدر نفالهو ي.24
قائمة المصادر والمراجع:
 -1أحال مالتغامن و "ااهود يليا بم"و د .و نوال و لبنانو ب،و و .2012
 -2أمحد ارحيا و "أصوا ثمااية ا اكغرب العريب"و 1و الدار العاكية للطباعة والنشر والتوزيعو لبنانو .1984
 -3إبراهيم ه ف ف ففعديو "ضال ف ف ففعينا اجلزائر كنص ه ف ف ففردي"و د . .و اكلتمى الدويل الال ف ف ففابع عبد ا،ميد ب هدوقة للروايةو أعمات و وث
/جمموعة حماضرا اكلتمى الدويل الالاد .
 -4إدريس اأءراويو "الرواية العربية وأهئلة ما بعد االهتعمار"و 1و دار رؤية للنشر والتوزيعو مصرو .2012
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 -5أمني الزاويو اليالارية ا الرواية اجلزائريةو اكلحا الثماا جلريدة اأرب اجلزائريةو  6جانف .2005
 -6بش ،خل"و "الفنون لغة الوجدان"و د .و دار اهلدىو عني مليلةو اجلزائرو .2009
 -7بومجعة بولولةو "هردية التجريب وحداثتها ا الرواية العربية اجلزائرية"و 1و دار اكغاربية للطباعة والنشر وااللهارو .2003
-8
-9
10
11
12
13

هنموقة عالتو "اكتخيل والاللطة"(ا عالقة الرواية اجلزائرية بالاللطة الالياهية)و 1و منشورا االختالفو اجلزائرو .2000
العيد ميبو "ا الرواية العربية بني خصوصية ا،ااية ومتيز اأطاب"و 1و دار اآلدابو ب،و و .1998
 العال عبد الرحيم وآخرونو "هؤات ا،داثة ا الرواية اكغربية"و د .و أاريميا الشرحو الدار البيءافو اكغربو .1999 عبد ا،ميد عمارو "الرواية اكغاربية حتوال اللغة واأطاب"و 1و ل ف ف ففركة النش ف ف ففر والتوزيع –اكدار  -الدار البيء ف ف ففاف 12 -ل ف ف ففارعا،ال الثاين و.2000-1421
 صربي حااظو "أاا اأطاب النمدي :دراها ن،رية وقرافا ضطبيمية"و 1و دار لرقيا للنشر والتوزيعو .1996 -لاري عزيز ماض و "ا ن،رية اادب"و 1و دار ا،داثة للطباعة والنشر والتوزيعو ب،و و .1986
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شعرية اللغة وجمالية االيقاع السردي في الرواية الجزائرية المعاصرة
سرادق الحلم والفجيعة أنموذجا
أ-كنزة حممدي (جامعة اكدية-اجلزائر)
ملخص:
ان اكال ف ففذلة وما ايها ان الرواية بطبيعتها الفال ف ففيفال ف ففائية ا اديب يتداخل مع خمتل" الفنون ااخرى (كاكوه ف ففيمىو النحتو
العمرانو الرهففم ) بوصفففها ما دة حيوية قادرة على إعادة االنبعاث والتذقلم والدخوت ا جمازاة داللية وأهففلوبية وبنيوية
ومجالية ..وهذه اأاص ففية ضتء ففاار على مال ففتوى ضمنيا اأطاب اكعرواةو اذص ففبحنا نرى أعماال روائيحلة م اكن،ور الذي يمر
ااديب م داخلهو وقد زخر رواية هرادح ا،لم
بعد إزالة ا،واجز امط بني اانواع اادبيحلةو بل ضعمل أيءا على ضفتيت النوع حل
والفجيعة اكختارة امنوةجا بلغتها الش ففعرية وكذ ا طابعها اكوه ففيمى أا زادها مجاال وروعة بتعددية لغتها اليت جاف بني اصف فحىو
وهلجة عاميحلة أا يص ففعب ضعريفها ضعريفا جامعا مانعا يغتين نص ففها الال ففردي باكذثورا الش ففعبيةو واك،اهر ااه ففطوريةو واكلحميةو
ضالرد أحداثا حماولة متثيل ا،ميمةو وضعاس مواق" ا نالان وجتالد ما ا الواقع .

الكلمات المفتاحية :لعرية الالرد -االيماع الالردي -الرواية اجلزائرية -ضداخل االجنا
Abstrect :
Novel is defiend as a literary art that interacts with various others like music,
sculpture, urbanization and panting because it is considered as a vital material
which is able to restore the life of literary art and break the barriers of the
semantic, the selestic, the structural and even the aesthetic…This property
combines with the level of speech techniques known. As a result, narrative
work has turned into a perspective that recognizes the impossibllity of breaking
only barriers between literary works tries to fragment and erode the literary
genre from within. The selected novel is an example charactetised by musical
nature, which was magnified by the pluralism of its language, its oscillates
between classical and colloquial, which makes it difficult to define. This
narrative text has become rich in popular proverbs, mythological and legendary
aspects for the purpose of representing thr truth reversing human attitudes and
embodying reality.
 -1نبذة عن نظرية األجناس األدبية:
يث ،اادب جمموعة م المء ففايا الن،رية واكنهجية ا مفهومهو وا إنش ففائه وا ماوناضه م عص ففر إ عص ففرو وم حءف فارة إ
حءففارة أخرى لصففلته مبعطيا عديدة ضتفاعل بطرح خمتلفةو اتؤدي ا ثمااة بعينها إ نشففوف أجنا وأنواع أدبية معينة ضاون
خمتلفةو أو منعدمة ا ثمااا أخرىو ويمصففد بااجنا اادبية ضلم الموالب الفنية العامة ل دب بوصفففه أجناهففا أدبية ختتل"
ا ما بينها ال على حالففاب مؤلفيهاو أو عصففورهاو أو ماا او أو لغا او لا على حالففب بنيتها الفنية وما ضالففتلمه م طابع
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ظل الوحدة الفنية للجنس
عا و وم صور ضتعلا بالشخصيا اادبيةو أو بالصياغة التعب،ية اجلزئية اليت ينبغ أال ضمو إال ا َ
ااديب مهما اختلفت اللغا و واآلدابو والصور اليت ينتم إليها1.
ااجلنس ااديب يبمى مفتوحا بانفتاح اكمارهففة النصففية وجتددها " ضالففتند إ خصففائص أجناهففية معينةو غ ،إ ا ضعيد بنافهاو بل
خرقها لياون هذا التداخل أحد اكنطلما اكركزية ل،هور أمنا كتابية جديدة"2.
افارة اجلن س اكختلطو أو اكزدوا كما يرى "حممد أمنصور" ا كتابه "اهرتاضيجيا التجريب ا الرواية اكغربية اكعاصرة" " :إنه
حص ف ف ف ففيلة اكواجهة بني نال ف ف ف ففمني م ااجنا و كاختال الرتاجيديا والاوميديا لينتج جنس الرتاجياوميدياو عندما حيدث هناك
ارقا مثال ا اية كل جنسو كذن ضفر ،الرتاجيديا مو البطل ا النهاية لا ا هذه ا،الة ضاون هعيدة"3.
اففالنص ااديب ةو خلفيففا و وماونففا و ومرجعيففا خمتلفففةو ايففه مففا يففدت على اللغففة وطرائا الاتففابففةو ومففا حييففل إ منش ف ف ف ف ف ف فئففه
وأيديولوجيتهو وما حييل على ماونا اآلداب ااخرىو وما حييل على معطيا اجملتمع ومموما ا،ء ف ف ف ف ف ف ففارة .هذا يعين أن "
اجلنس ااديب ال يوجد بال نصف ففويو كما أن النصف ففوي ال ضوجد بال جنسو كما أن النصف ففوي ال ضوجد بال جنس مندرا ا
من،ومة ااجنا والعالقة بينهما ال ضاون إال جدلية يث يفعل كل منهما ا ااخرو ان اادب ا النهاية أجنا ونصوي
ليالت هلا قوالب متحج رةو وال قوانني مالطرةو لا هلا مالمح هبا ضعرف اآلدابو وأطوار على أهالها ري النماش ا ا،دود
والعالما و واكموما اليت حتدد ا ضوئها ااجنا اادبية"4.
ااجلنس الروائ لف ف ف ف ففذن هف ف ف ف ففائر ااجنا ال يتطور انطالقا م ن،ا داخل و وإمنا واا معطيا ضار ية يتفاعل معها م اارو
وحءارةو ورؤى دالة على مسا اجملتمع الذي ينتم إليه.
والرواية اجلزائرية منذ ظهورها ا أواه ففط الال ففبعينيا على يد روائيني بارزي ا الال ففاحة اادبية لعبت دورا هاما ا نمل أااار
جمتمع بااملهو ونملت كل ما يتعلا بالواقع اجلزائري م ثورة الرتاكيةو وحتوال هياهيةو وثماايةو واجتماعية اليت هاات ا
ضغي ،اأطاب الروائ و ويذيت اهتما الروائيني ا إطار ثهم ع إماانا جديدة للال ف ف ف ف ف ففردو والروائ عز الدي جالوج واحد
م هؤالف الذي انفتحوا على الرتاث الالردي الثماا واا من،ور جديد عل روااد الرتاث اكالتدعاة ا خدمة الرؤية الناظمة

للعمل الروائ و لذلم جاف روايته :س ــرادق الحلم والفجيعة مز ا م اكواضف ففيع حىت وإن كانت ا أصف ففلها موضف ففوعا واحدا
ضعدد امط وجوه صياغته.
ملخص الرواية :
متثل رواية هف ف ف ف فرادح ا،لم والفجيعة أزمة الذا الواعية ا متثلها كمتء ف ف ف ففيا دورها االجتماع والثماا ضتجاةهبا قوضان عاضيتانو
اه بني أن ض،ل صفامدة متشفبثة باكبادا الالفاميةو والميم النبيلة اليت ه جالفر ضعرب عليه لتحميا ا،لم اكتمثل ا لماف ا،بيبة

حل هبا اأراب والدمارو واالاالت والرةيلة إ ا مدينة مومس ضبيع نفال ففها لال
"نون" ،وه مدينة منفص ففلة ع عامل ا نال ففان َ
اك ارة والعابري و وه مع ةلم غاوية ليس هلا هم ه ف ف ففوى إل ف ف ففباع رغبا او وغرائزها اليت اه ف ف ففتذثر قلها " الغراب" ومعاونه "نعل"

وم ورائهما آهلة اأفاف النالف ف ف ف ف ف ففورو وهذا ما أغرى باكدينة اكومس مجوع الثعالبو والفئرانو والاالب والدودو وكلهم م حثالة
المو و لا الالف ف ف ف ف ف ففارد مل ي،ل وايا للحبيبة نون ااكوق" أكثر م إغراف م أن يدعه على ةلم م الواافو واجذة ضتعطل لديه
حاهة الشم اال ضنبعث م اكيولة أي روائح كريهة.
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وضتبلد حاهففة الذوح لدية وضصففيح به الفئران :ال خت" اةهب امد حلت عليم لعنتنا إ اابد ...اخرا منها اإنم رجيم وأن
عليم اللعنة ل يو الدي و و راه حب اكدينة اينملب على أص ف ففحابه زمالف الدرب وااواياف اكخلص ف ففنيو "ةي العينني العال ف ففليتني
"و "عال ففل النحل" و "نور الش ففمس" و "ل ففذا الزهر" و"ه ففنان الرمح" ويمرر المء ففاف عليهمو لا الش ففي اجملذوب يتما منه
ويرده إ رلف ف ف ف ففده مث يذمره بصف ف ف ف ففناعة الفلم اكنحين م الطواان الذي هف ف ف ف ففيغرح اكدينة ا غيبها ورةيلتها مرتاة بإعادة انتخاب
الغراب حاكما هلاو ملمية هالمها واهتالالمها لاليدها وأتص دمها ااع،مو وي،ل الالارد منشغال لالنني قمع ألواح الالفينة
وينفتح اكص ،على الغيب اجملهوت وضتءارب الروايا بشذن الطواان والفلم.
***
كتب عز الدي جالوج روايته هرادح ا،لم والفجيعة مبدينة عني وكان والية هطي" م ليلة  1999-12-03كما جاف
ا ضوقيعه أخر الروايةو ونشرها عا . 2006
واكتذمل ا هذه اارقا

د أ ا حتمل مغزى معيناو اهل هلا حما وجود ا التاري كما كتبه الااضبو أ أ ا أعداد رمزية امط

ضوح ع رؤية ما؟ وبالتفصيل والتحديد الاليميائ ل حداث ميثل العدد  30اية الشهرو وميثل الشهر  12اية العا و ومتثل
الال ف ففنة  1999اية المرنو وا الال ف ففاعة العال ف ففرة ليال اه إل ف ففارة إ العشف ف فرية الال ف ففوداف باجلزائر اليت متيز بذحداثها اكريبة
الشنيعة وأهواهلا الفجيعةو وميثل التوقيع اية الرواية و وهذه النهايا ه

اية ا،لم واناشااه على الفجيعة.

-2سرادق الحلم والفجيعة وتفاعل النصوص األخرى:
أ  -التوظيف األسطوري:
ميا أن نموت أن رواية ه ف ف فرادح ا،لم والفجيعة قد مثلت هذا الواقع ااهف ف ففطوري بامتيازو و عل هذا التصف ف ففور الفانتازي الرواية
قريبة م االارتا ،الفلالف الذي وضعه الفالهفة كمتخيال ع الواقعو كما ضمرتب الرواية م ااايا الفلالفية وضصورا
الفاله ف ف ف فففة حوت "اكدن الفاض ف ف ف ففلة"و اعز الدي جالوج يمد ص ف ف ف ففورة اانتازية خمالفةو ضص ف ف ف ففور مدينة أال ف ف ف ففوخةو اء ف ف ف ففاف للمبح
واالهتغالتو واالهتعباد يالوده اكو و واأرابو والدمارو واالاالتو والرةيلة.
إ ا مدينة مومس ضبيح نفالف ف ف ف ف ففها لال اكارة والعابري و اياون هداه ضمدمي صف ف ف ف ف ففورة للمدينة ضفر ،ضف ف ف ف ف ففرورة البحث ع حلوت
لتجاوزهاو ان الرواية كما يموت كونديرا " :ليال ف ف ف ف ف ف ففت حتليال للواقعو وإمنا حتليال للوجود ا نال ف ف ف ف ف ف ففاين باعتباره حمال للممانا
ا نالانية" 5.لذلم اااهطورة " وإن كانت هابمة للنصويو وه ض،هر ا النصوي كوهيلة م وهائل االلتغات"6
نلتمس ا الرواية جمموعة م الرموز ااهطورية منها:
البطل المأساوي:
ض،هر مذهف ف ففاوية البطل ا ه ف ف فرادح ا،لم والفجيعة انطالقا م ا هداف "  ...إ الغرباف ا اكدينة "..وكذلم م خالت النص
التوحيدي الذي يفتح به روايته :
"...اهلوى مركا...واهلدى مطلا ..
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اال أنا أنزت ع مركا...وال أنا أصل إ مطلا ...
أنا بينهما مذخوة م حميمة اأرب بتمويه العبارة7"..
انجد ا هذا اكمطع ما حييل إ التماه مع ل ففخص ففية أيب حيان التوحيديو ضلم الش ففخص ففية الملمة اليت عال ففت حمنة اكثم"
وغربتهو و ميش ففه أا يال ففمح للرواية بتاوي ص ففورة واحدة لغوية للمثم"و ضتجاوز الزمان واكاانو اباه ففتحء ففار نص أيب حيان
التوحيدي ظهر على الرواية البناف الرمزي لتفعيل البطل اكذهاوي يالتمد خصوصيته م الرتاث.
انال ف ففجاما مع روح ااه ف ففطورة الذي ضتبناه الروايةو نال ف ففجل ا،ء ف ففور الموي للخطيئة واللعنة وه مفاهيم مرضبطة باكيثولوجيا وا
إطار ص ف فراع الميم بني اأ ،والشف ففرو والشف ففاهد ا هذه الرواية د أن نالف ففا الشف ففر قد انتصف ففر بعد أن متت إباحة اكدينةو حماوال
التمالف ففم بميم اأ ،اليت مل يعد هلا وجود ا الواقعو وهو الذي يعما أزمته ومينح النص مذهف ففاويته" االشف ففاهد وهو حياوت الميا
مبهمته الره ففولية بعث اأ ،واه ففتعادة مالمح اكدينة الال ففابمةو يال ففمط ا اكبولة ...ايلطخه العف والش ففر اكال ففتفحل ا اكدينةو
ايمال ف ف ف وينملب على قيمه ويص ف ففبح ا ص ف فف" اريا الش ف ففرو ويص ف ففبح م اكدااعني ع هذه الميم اكتعفنة{...م وقفز الش ف ففي
اجملذوب اوق برجليه وراح يدلاين دلاا لديدا وللماف مرر لديدو اذغدو حتت رجليه كالعه را مين عف ننت8."..
االتمازا بني الواقع وااهف ف ف ف ف ف ففطوري هو اامر الذي عل م هذا النص حمل جتريب بامتيازو اهف ف ف ف ف ف ففتطاع الااضب م خالله
الاشف" ع واقع متعف متذز ليس بذهفلوب ضمريري مبالفرو بل باث ،م الرموز وا حيافا اليت ضالفتعني هبا ااهفطورة..و إن
نص ففا مثل هذا يطرح باث ،م اكش ففروعية ه ف فؤات جتنيال ففهو ضء ففاار ايه الواقع بالغرائاو وضو َه ف فل الااضب باجلو الفانتازي والبناف
ااهطوريو اهل ما قرأناه روايةو أ أنه أهطورة أ أنه ل ف أخر ضولد عنهما؟
االرواية لففذ ا لففذن ااهففطورة وهذا يتجلى انطالقا م عنوا ا الذي تصففر معناها العا و اكنبين على ثنائية كربى وه  :الحلم
والفجيعة ،أو ثنائية اكو وا،ياةو وضتولد عنها العديد م الث نائيا الء ف ففدية ( اأ/،الش ف ففرو المبح/اجلماتو النور /ال،ال و )..
االفجيعة مرضبطة زمنيا بالوض ف ففع اكذه ف ففاوي الذي ألت إليه اكدينة ا ا،اض ف ففر( الزم اكتعف وأبطاله الغرابو الفئرانو والثعالبو
والنالففورو ونعل..إة نالحظ أن الااضب اهففتعار هلا أمساف ممززة وصفففا قبيحة واليت متثل صفففا اأبثو واأيانةو والتخريبو
والفالاد.
أما ا،لم اهو حييل إ ماهو مفتمد م حبو ونمافو وصف ف فففافو ون،ا ..جاف ا ممطع م الرواية مناجيا حبيبته نون واليت هذه
الميم "...يا طعم الطفولة وا،لم والليمون" 9وا البحث ع ماض ف ف ف ف ف ف اكدينة اجلميل يموت ":كانت واحة م النخيل يار ها
ةهب إبريزو ورطبها درر مانونو هبا أطيار خءف ف ففرو وه ف ف فواق محرو وماف غمرو وعشف ف ففب زهر...الاال ايها موهف ف ففيمىو والن،ر
إمعان"10
هنا يبحث الشاهد ع الميم اكفتمدة ا جو أهطوري مفعم با،لم.
ب -التوظيف الشعري واثره االيقاعي على بنية السرد:
وهذا اجلانب الذي يرضاز عليه البحث وأا هففبا ةكره يؤلففر إ أن الرواية ليالففت جنالففا صففااياو ولعل هذه اأاصففية ه اليت
ضزيد ا صففعوبة دراهففتها واهففتعصففائها على أقال النمادو مفهو الشففعرية ا الرواية خمتل" الطبع غ مفهومها ا أي لون اخر

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

297

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
م الوان االدب و انماد الروايةو وأهفاطني الن،رية ا لالفرديةو يمصفدون بشفعلرية الرواية ماايها م الصفياغة االدبية اكتخيلة اليت
حتيل ا،ااية م خرب و او جمموعة اخبار ضروى ا

ا عمل اديب ءف ف ف ف ف ف ففع لموانني بطرائا ضرضيب ا،وادثو بيد أن اللغة ا

الرواية وز ان ضتماطع مع اللغة الشففعرية و اياون النص ةا طبيعة الشففعرية الروائية ضمرتب م الاال اكن،و و مبا يتفا عنه م
لغة ةا ضاثي" جمازي واه ففتعاري اء ففال ع ضوخ الال ففاله ففل االيماعية ا الال ففردو وض،ي" النغمة والنربةو وهذا ض ففرب م
االداف اللغوي يندر وجوده ا غ ،كتابا اكتمانني م صنعة الرواية.11
احني نمرأ رواية ه ف ف فرادح ا،لم والفجيعة جد أنفال ف ف ففنا نال ف ف ففبح بني الش ف ف ففعر والنثرو ةلم أن عز الدي جالوج راح رب كتابته
س روائ واعو وبإميان جاز أن الاتابة ا حميمتها خرحو "وأن قوة الروائ ا،ميمية ضام ا أن يبتارو ويبتار رية ضامة
دون ضمييد بنموةاو أو مثل"12.
واجل ةلم جاف روايته هف فراد ح ا،لم والفجيعة معربة ع جتربة متحلية بلذة جتريبيةو جتاوز الرواية النمطية إ رواية مبتارة
على ضمنيا جديدةو منفتحة على أجناهف ف ف ف ف ف ففيا أخرى خرجت ع ضماليد نوعها ونتاا عصف ف ف ف ف ف ففرهاو وبيئتهاو ناهيم ع طابع
الشعرية الذي يل" الرواية لغة وهردا.
ولعل هذه الص ففبغة اليت اص ففطب غت هبا الرواية ه ا واقع اامر مال ففتوحاة م إميان كاضبها "بذن الرواية ه ةلم اجلنس ااديب
الذي حيدد إمااناضه اكوضوعاضيةو والرتكيبيةو وااهلوبيةو...وال يبمى حبيس الموالب اجلامدةو إن أي بناف ضمدمه الرواية اجلديدة
ي،ل مؤقتا ضتجاوزه إ بناف آخر"13 .
جاف ا ممطع بداية الرواية:
"الغربة ملح أجاا ...
وحدي أنا و اكدينة
ثالت اهلوى...ثالت الالفينة
ال ورد ينمو هاهنا...ال قمر...ال حبيبة
ال دا ا الملب ا،زي ....
ال وال لوح ...وال غيث...وال حلم أمني
ال حب ببلالم م حبة الملب اانني..
وحدي أنا وال،ال ....
اكعب
و جدران او على الملب ٌ
وغبار ضثافب يغتات م جواري الالال ...
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وحدي أنا واكدينة14...
جد هذه اكماطع طااحة بالشفعريةو االمارا هلذه اكمتطفا

د نفالفه يالفبح ا عامل لفعريو أا حتدثه الالما م الشفعريةو

والروح اكنفعلةو والنفس التواقة إ ا ار ا موهيمى العرو،و االروائ اعتب عناية كب،ة برتاكيب الالما و وةلم " بتحرير
الالمة العادية باللغة غ ،العمالنية واليت ضولد ضذث،ا غ ،مذلوف"15.
وبذلم حما الروائ انزياحا لغويا أخرا ايه اللغة ع كو ا لغة روائية حمءف ف ف ف ف ففة إ لغة منفتحة على جنس أديب أخر يالف ف ف ف ف ففمى
الشعر؛ أي لغة لعرية ضتوهل اجملاز والرموز هبيال لتحميا لعريتها وايماعا موهيميا خاصا.
وجاف ا بداية الرواية اهففتهالت مبمطع م مالمح هففردية عربية /ضراثية اليب حيان التوحيدي لتحيل الرواية ا ضشففال وع
ن،ري بالالرد والفنون الالردية لدى ايب حيان التةحيدي اليت ضالتدغ طمو اكؤانالة ايموت:
مطلا ..

"...اهلوى مركا...واهلدى

اال أنا أنزت ع مركا...وال أنا أصل إ مطلا ...
أنا بينهما مذخوة م حميمة اأرب بتمويه العبارة16
ايم" هذا النص عند خص ف ف ففائص (خص ف ف ففائص النادرة) كما جاف ا كتاب الال ف ف فففة الال ف ف ففرد اكنطلما واكش ف ف ففاريع17و على ان
خصائص النادرة ضتمثل ايما يل :
اللح ا لغتها ال ا ضنتم ا اكوروث الشفه /الشعا. حال ممطعهاو مبعب ااتتاحها يامتة غ ،متوقعة وبدايه غ ،متوقعة ضاون مام قو ا.قصر متنها وكثااته.حرارة خربها ومتيزه باكالحة واجلودةوااليماع :اش ف ف ف يعين عن د اورهف ففرت الالف ففاللة ا الالف ففردو واهف ففتعمات العبارة المصف فف،ةو والتعب ،اكوهف ففيم و مثلما جد اا المالف ففم
اكوه ففو بعنوان (هف فوان) ا رواية البحث ع الزم الء ففائع كاره ففيل بروه ففت18و عالوة على ماه ففبا وجدنا رواية ه ففرداح ا،لم
والفجيعة ضزخر با يماع الال ف ف ف ففردي اإن االمتداد والتفتح اللذي ميثالن الطالقة ا يماعيه ا نص الرواية يوح ا حترر االص ف ف ف فوا
واالنغا اليت ضتاون منها الالمفونية
ا -توظيف الخرافة والحكايات الشعبية:
لمد أثبت جالوج اعال م خالت هذه الرواية قدرضه العجيبة على اه ففتحء ففار النص ففوي الغائبة وضذويبها بعء ففها داخل بعض
للحص ف ف ف ففوت على نص حاض ف ف ف ففر يتناي مع الاث ،م النص ف ف ف ففوي الذائبة ايه واكتفاعلة معهو ام قس اب ه ف ف ف ففاعدة ا يادي إ
عبارا النص المرآين إ ااقوات اكذثورةو إ أخرى م أل" ليلة وليلة إ كليلة ودمنةو وقص ف ف ف ف ف ففص اانبياف واكره ف ف ف ف ف ففلنيو حيث
اهففتحءففر قصففص يوهفف"و وموهففىو ونوح عليهم الالففال و ولعل الغر ،م ةلم ضاثي" الالففردو وإحالت دالال عميمة ا
جالد النصو وجعل الرواية أاما لتماطع اكلفوظا اكتباينة.
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يال ففتفيد الال ففرد م الموة اأيالية أرااا عديدة ضاش فف" مابو الش ففعب وضبوح قرحه الال ففريو وال ل ففم أن خرااة (العجائز
والممر) ضعترب م أبدع ما اه ف ففتلهمه الااضبو امد ضف ف فمنها مماص ف ففد ملتحمة بالبناف العء ف ففوي للرواية مال ف ففتثمرا ما ضبوح به م
ضذويل وضفال فف ،هف فواد الممرو هل هو ه ففبب كذا أ كذاو "قالوا أن ةلم الالف فواد أثار الال ففحابة الال ففوداف اليت أراد أن ضغتالهو
قفز منها بعد أن كان يلفظ أنفاههاو ولانها وان ا زمت امد ضركت أثارها عليه"19
وكذ ا ما حيتمله ضعدد الروايا وم ةلم إنزات العجائز للممر ا قصففعة ألوفة باكافو والالات أن الالففرد يدرا مشففهدا م قصففة
يوهف" المرآنية ا اأرااة ضفم ضذويل يزعم بذن اكدينة عشفمت الممر " وقالوا أن الممر عشفا اكدينة وها هبا حبا وهفعى إ
األوة هباو الما مت له ةلم راودها ع نفال ففهاو اقص ففد راودضه ع نفال ففه ا ا ل ففبميةو ااه ففتعص ففم هبا وقر اذمال ففات به امد
قميصه م قبلو ولهد لاهد م أهلها 20...
وهذا ما يؤكد على أن عز الدي جالوج قد ل م الثمااة المرآنية وده ففها ض ففم الاث ،م اال ففاات والص ففيذ واامنا
الشففعبيةو وم ضوظي" النصففوي الشففعبية اعتمد مجلة م العناوي اليت ضدت كلها على التشففبع واالاتتان بالالففرود الشففعبية أا
داعه إ اه ف ف ف ففتعماهلا أه ف ف ف ففلوبا وم ةلم ( :ح اب يم،ان ا الص ف ف ف فففحة 25و المارح اب التال" والفاين اب عمالن ي45و
العجائز والممر ي )52وهذا ما يعط للرواية اجلزائرية  21خصف ففوصف ففيتها اكنفتحة على كم كب ،م ااجنا واانواع اادبية.
اض ففااة ا ضوظي" اامثات اليت ل ففالت راادا آخر م الروااد اليت بنيت عليها الروايةو وقد يلت :اامثات العربيحلة الفص ففيحةو

التنوع االجتماع و
ضنوعا وضعددا لغويا يتناهففب و حل
واامثات العاميحلة الشففعبيحلةو إة اهففتطاع جالوج الالففيطرة على لغة النحلصو انرى حل
اكتنوعة بدورها اارا ولغة وثمااة.
والثمااو واللهج ا خطاب الشخصيحلا
حل
د -توظيف المسرح:
االنفتاح على اكالف ففرح ا ه ف فرادح ا،لم والفجيعة لعز الدي جالوج يتجلى ا حءف ففور اكشف ففاهد ا،وارية والدياورو وبذوضف ففاع
الشففخصففية وحركا ا وانفعاال او وهو ما يالففمى بالوصفف" اكصففاحبو ويتجلى ةلم خصففوصففا ا حوارا الشففاهد مع اجملذوب
الذي حيتم به "جئت م أجل أن ألاو إليه م اكدينة اكومسو مث ناليت ةلم وما أنالانيه إال الشيطان أن أةكره"
وكذلم ا ضوظي" ضمنية أمساف الش ففخص ففيا  :الاابو اجلميل /اأطبة العص ففماف /ح اب يم،ان /اب غفالن /ه ففوحب../
هذه أمساف الشففخوي اليت ضعاس موهبته اكالففرحية اليت أخذ م اهتماماضه الثمااية حيزا كب،ا أمثر عدة كتب ا نمد اكالففرحو
وا إنتاا نصوي مالرحية عالية اجلودةو اهو ا هذه اللوحا الفنية اادبية يالتعمل حوارا ضوقظ الذه و وضدعو إ الن،ر
العميا يموت ا إحدى اكماطع م الرواية ا رحاب الصف ف ف ففخرة " كان اجملذوب لس أالف ف ف ففاا بعصف ف ف ففاه رااعا رأهف ف ف ففه يتذمل
الالف ف ف ف ف ففمافو ةكر ااولون أ م ال يعراون مىت جاف إ هذا اكاان وكاةا ضرك اكدينةو وصف ف ف ف ف ففعد إ هذه الممة وال كاةا اختار هذه
الصففخرة بالذا دون غ،ها م الص ف خور؟ وكاةا هو يمء ف مع،م أوقاضه صففامتا ميالففم عصففاه بيمناه مرة و بيال فراه مرة أخرىو
وبالتيهما مرا و ولا كاةا يرنو بصره إ الالماف أبدا " 22
ت -التوظيف القرآني:
بالنالففبة إ ضوظي" المرآن نالحظ ا،ءففور الاب ،ه فواف على مالففتوى اهففتدعاف قصففص اانبيافو أو اقتبا اللغة المرآنيةو جاف
ا ممطع م الرواية " :وأةن ايهم مؤةن الغرابو اهرعوا ملبني ينال ففلون م كل اج عميا...عميا...م حتت اارص فففة...م
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عما الب ففالوع ففا ..م طم اكبول ففة البوال ففة {...م وم ففا ك ففاد يعلو اوح اوحو حىت ض ففدثر اجلميع صف ف ف ف ف ف ففمت ففا ونصف ف ف ف ف ف ففبوا أةا م
مسعا...إنصاضا...طاعة..كذ م ا حءرة اله جبار ...قهار...دمار...ماار23
انالحظ م هذا التوظي" أن الااضب حياوت ضاالف ف ف ف ف ف فف ،ا،واجز بني اللغة المرآنية واللغة العاديةو كل ةلم انالف ف ف ف ف ف ففجاما مع
إهرتاضيجية التداخل اليت ضنهجها الرواية اليت ضاالر ا،دود بني اللغا هبدف جعل اللغة ضعرب ع دينونة ا نالان24.
ص فة الطواان ا اه ففتش فراف اكال ففتمبلو ةلم أن
ص فة الال ففامري؛ ق حل
ص فة الطواانو وق حل
أما جهة اكء ففمونو اإن الرواية ضال ففتثمر ق حل
ويعدون هفينتهم ا م يالتشعرون الطواان....
الغرباف /اانبيافو ما زالوا يصنعون حل
ص ف فة الال ففامريو اإ ا ضال ففتثمر ا بيان كيفية ضش ففال المبح الذي ضعيش ففه اكدينة اكومسو ااآلهلة اليت يعبدها النا ه
وأما ق حل
م صنع أيديهمو متاما كما اعل الالامري:
"ما ه إال هاعا حىت كان النصب لاخما ...إهلا
جالدا له أنني...نعيا...
قات أحدهم
ل نربح عليه عاكفني"
وإةا كان أن اضفا عال ف ف ف ففمو اكدينة اكومس على ص ف ف ف ففنع إهلهمو اإن الغرباف الذي ميلاون ا،ميمةو أو أه ف ف ف ففئلتها ال حلبد هلم م
مرجع يطمئنون إليهو وهاذا نرى البطل يمصف ففد الشف ففي و الذي ميثل اغرتابا أبديا ع عشف ففاح اكدينة اكومسو ولدى هذا الشف ففي
د الوصفة اليت يالتطيع هبا الغرباف االنتصار على انمالب اكعاي،و وحتام اآلهلة اكصنوعة مبصائرهمو وهنا جد النصيحة اليت ال
حلبد أن يُعمل هبا نماة اكدينةو أو نماة الغرباف م إغراف اكدينة اكومس:
ولبم عالف ف ف ف ف ف ففا للعجل ...عد اةبح العجلو واح ا،و  ...دون
" ضريد أن ضبلذ جممع البحري  ..وقلبم معلحلا با،و و حل
ةلم ال ضالتطيع مع صربا"
صفة البحث ع اكعراةو معراة موهففى مع هففيدنا اأءففرو م هو أعلم منهو ومعراة الغريب
وا هذا جد ضاثيفا واهففتنطاقا لم حل

ا زماننا للحميمةو أو باب اأالي.

وهنا يذخذ الشف ففي الذي يمصف ففده البطل ماان الرجل الصف ففاحل الذي يمصف ففده موهف ففى ليتعلم منهو وإةا كانت نصف ففيحة الرجل
الصففاحل كوهففى أن ال يالففذت ع ل ف فو اإن نصففيحة الشففي للبطل أن يمتل العجل وحيىي ا،و و وا هذا التوظي" إلففارة إ
رؤية الروايةو ةلم أ ا رواية ث ع خاليو وال يتم إال إةا اهففتطاع طالبه أن حيالففم أمره ا وجهة واحدةو و عل قلبه معلما
مبا يريد وحال ف ف ففبو اإن أراد اأالي ومعراة طريمهو اعليه أن يمتل العجل رمز اآلهلة اليت نص ف ف ففنعها اتحام مص ف ف ففائرنا ايما بعدو
واءفال ع هذه الرمزيحلةو اإنه يذخذ قيمة داللية أخرىو م خالت إلفارضه إ ضوااه اامور ا ا،ياةو وضعلا ا نالفان هباو وميا
أن منثل عليها باكنصف ف ففب أو اجلاه وما يشف ف ففبه ةلمو وقتل العجل يعين قتل التعلحلا بتوااه ا،ياة اليت جعلت طالبيها يصف ف ففنعون إهلا
كما يريدونو على أن ال ضالحلفهم عبادضه ليئا.
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ينمال ففم العامل ا هذه الرواية قال ففمني :عامل اأ ،وعامل الش ففرو وإةا كان عامل اأ ،هو عامل اكغرتبني ا الزم الذي يال ففيطر
ايفه الغربفان والفئرانو وإةا كفان هلفذا العفامل قرآنفه وكتفابفه اكمفد و افإن لعفامل الشف ف ف ف ف ف ففر واكفدينفة اكومس قرآ مفاو وكتفاهبمفا اكمفد .
والاتاب اكمد الذي ضتا عليه اكدينة اكومس هو إعادة إنتاا للاتاب اكمد ااص ف ف ف ف ف ف ففلو ااما أعيد إنتاا ا له لياون"
عجال جالففدا" هففيعاد إنتاا اكعراة اليت ضتفرع ع هذا ا لهو وهنا يعاد إنتاا قصففة األا كما ا الفصففل اكعنون بف ف ف ف ف ف ف ف ف " اهلبو "
وكما ا قلب مفهو اكال ف و إة ااص ففل أن الذي ميال ف ا نال ففانو أما أن متال ف الش ففياطني أناه ففاو اإن ةلم يش ف حلفال إنعاما ا
ضشويه اكدينة اكومس م الزاوية اليت يم" ايها البطل.
ضال ففتدع الرواية قص ففص اانبياف وأقوامهمو منها قص ففة نوح والطواانو إة أنبذه اجملذوب لوت الطواان ودعاه إ ص ف فنع الفلمو
هذا االهتدعاف الذي يفيد ضمنية بنائية ضالهم ا التشخيص البليذ لبعض اكواق" وااحداث اليت جاف ا ممطع م الرواية:
" ومازات الرواة واكؤرخون معون اادلة والرباهني للوص ففوت إ ا،ميمة اليت آلت إليها اكدينة اكومسو ومل يص ففلوا إ نتيجة بعد
...وهل اكتالح الطواان اكدينة وم ايها؟
.وهل جا لاهد هذه ااحداث وم كان معه ا الالفينة..أو رمبا مل حيدث طواان أصال ومل متخر الالفينة عباب البحر 25.
افعل الطواان كحدث حاهف ف ففم يؤكد يذ وعجز الشف ف ففاهدو وامدانه اامل وا يار أحالمه الاربى ا التغي ،بعد أن ا ار كل
الميمو ايمثل الطواان اللعنة اليت ننت،رها أما اال يارا اكتواصلة اليت يعيشها راهننا اليو .
كما ضوظ" الرواية حاايا ااولياف الص ففا،ني وحما الاراما والذي يرضبط ا الرواية بش ففخص ففية اجملذوب يموت" و اه ففتوى
الشف ففي أمام بش ف فراو إنالف ففا هف ففويا ...انه الشف ففي اجملذوب...ال انه الشف ففي موالنا...بل اجملذوب...بل موالنا..لمد ضشف ففاهبا عل
26".....
خاتمة:
 إن رواية ه فرادح ا،لم والفجيعة رواية منفتحة ضال ففتلهم م مناهل متناغمة أحيانا ومتء ففادة أحيانا أخرىو ويبدو واض ففحا أنالنص الروائ لدى جالوج منشففغل على التداخل بني مزيج م اانواع اادبيةو والثمااة المرآنيةو اامر الذي ضشففهده الروايا
اجلزائرية اكعاصففرة مع اانواع ااخرى .هذا التهجني يالففاهم ا ضاالفف ،أحادية اكلفو وحيد م نماف الشففال الروائ و معياريته
ويعط للرواية اجلزائرية خصوصيتها.
 إن انفتاح الرواية اجلزائرية بصف فففة عامةو واجلالوجية بصف فففة خاصف ففة على ااجنا ااخرى وانصف ففهارهاو يثبت ضالل ف ف ا،دودالفاص ف ففلة بني ااجنا وه ف ففمو ا،واجز بينهاو كما يثبت أيء ف ففا ليونة الرواية ومرونتها وقدر ا الاب،ة على احتواف كل ااجنا
دون طمس هلويتهاو أو التنازت ع أصالتها.
 ضام أص ف ففالة أي نص روائ ا خروجه ع ا كذلوف وجتاوزه اال ف ففاات الال ف ففائدةو وةلم مص ف ففحوب بوع ناض ف ففج ادواالاتابة الروائية اجلديدةو وهذا إجابة ع ااه ف ف ف ف ففئلة اكطروحة ا بداية العر ،هلذا اكماتو كالمدرة على ضوظي" ضمنيا الال ف ف ف ف ففرد
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ا،ديثةو واالنفتاح على النصفوي حوارا ومالفافلةو ثا منه على ضذهفيس رؤية انية أصفيلة ال ضاتف برصفد حيثيا الراه بمدر
ما ضالعى ببعث قءايا وإلااال اكاض ا قالب اين أهاهه الملب واأرح.
 ضاال ف ف ف فف ،ا،دود بني اللغة العادية واللغة المرآنية وهذا م خالت قدرة الااضب على اكزا بني اللغتنيو اامر الذي يوح عثمااة واهعة للااضب ا ضوظي" ااايا .
 عملت الرواية على دمج ا يديولوج باجلمايل والواقع باكتخيلو التار بالفين مؤه ف ف ف ف ف ف فال ف ف ف ف ف ف ففة على رؤية ضركيبية بني الواقعاكعيشو والواقع اكتمثل اكتخيلو بني اكمد واكدنسو بني اكاضف ا،اضففر لتنصففهر كل ضلم الثنائيا ضففم رؤية انية وهذا ما
اعطى الرواية طابعا ايماعيا هرديا م خالت ضعدد مالتويا لغتها وانصهارها
قائمة الهوامش:
 --1عبد العزيز لوحو اادب الفااه و الشركة اكصرية العاكية للنشر والتوزيعو لوجمانو 1و  1992و ي.25
 2خالد بلماهمو الاتابة والتصوف عند اب عريبو دار ضوبمات للنشرو الدار البيءافو اكغربو 1و  2004و ي.190
 3حممد أمنصورو اهرتاضيجيا التجريب ا الرواية اكغربية اكعاصرةو لركة النشر والتوزيع اكدار و الدار البيءافو 1و  2006و ي23.
 4ين،ر :الصادح قالومةو نشذة اجلنس الروائ باكشرح العريبو دار اجلنوب للنشرو ضونسو 1و  2004و ي117
 5نءات صاحلو النزوع ااهطوري ا الرواية العربية اكعاصرةو منشورا احتاد الاتاب العربو دمشاو د و  2001و ي161
6-P. Bernnel. Mythocritique. 1992. P61 .
- 7عز الدي جالوج و رواية "هرادح ا،لم والفجيعة"و دار اكنتهى للطباعة والنشر والتوزيعو اجلزائرو 4و  2015و ي07
 - 8اكصدر نفالهو ي124
- 9الرواية و ي26.
10اكصدر نفالهو ي .33
- 11ين،ر ابراهيم خليلو بنية النص الروائ و دراهةو الدار العربية للعلو و رب،و و 1و  2010و ي255.
 12كروم ،ال و حوت بعض اكفاهيم ا الرواية اجلديدةو جتليا ا،داثةو وهرانو العدد الثالثو جوان  1994و ي127
 - 13اكرجع نفالهو ي127.
 14الروايةو ي .10
- 15نبيل هليمانو اتنة الالرد والنمدو دار ا،وار للنشر والتوزيعو هورياو 2و  2000و ي106.
16الروايةو ي07
 - 17ين،ر :جمموعة مؤلفنيو الالفففة الالففرد اكنطلما واكشففاريعو ال فراف واضنالففيا وضمدمي :اليامني ب ضوم و الشففباة اكغاربية للدراهففا الفلالفففية
واالنالانيةو دار االمانو الربا و  2014و ي243
- 18ابراهيم خليلو بنية النص الروائ و ي45.
- 19الروايةو ي.50
 - 20اكصدر نفالهو ي50
-21اكصدر نفالهو ي .20
-22الرواية و ي 46.
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-23ااكصدر نفالهو ي 13.
-24حممد الدغموم و الرواية العربية وثمااة مابعد ا ،داثةو ضف ف ف ف ف ففم الرواية العربية ا اية المرنو رؤى ومالف ف ف ف ف ففارا و أعمات ندوة 27-26-25و
منشورا وزارة الثمااةو هلاللة ندوا الربا و هبتمرب  2003و ي.228
 - 25الرواية ي.09
- 26ااكصدر نفاله و ي .78
قائمة المصادر والمراجع:
 -1عبد العزيز لوحو اادب الفااه و الشركة اكصرية العاكية للنشر والتوزيعو لوجمانو 1و 1992
 -2خالد بلماهمو الاتابة والتصوف عند اب عريبو دار ضوبمات للنشرو الدار البيءافو اكغربو 1و 2004
 -3حممد أمنصورو اهرتاضيجيا التجريب ا الرواية اكغربية اكعاصرةو لركة النشر والتوزيع اكدار و الدار البيءافو 1و 2006
 -4الصادح قالومةو نشذة اجلنس الروائ باكشرح العريبو دار اجلنوب للنشرو ضونسو 1و 2004
-5نءات صاحلو النزوع ااهطوري ا الرواية العربية اكعاصرةو منشورا احتاد الاتاب العربو دمشاو د و 2001
6-P. Bernnel. Mythocritique. 1992. P61 .
 -7عز الدي جال وج و رواية "هرادح ا،لم والفجيعة"و دار اكنتهى للطباعة والنشر والتوزيعو اجلزائرو 4و  2015و ي07.
 - 8كروم ،ال و حوت بعض اكفاهيم ا الرواية اجلديدةو جتليا ا،داثةو وهرانو العدد الثالثو جوان  1994و
-9نبيل هليمانو اتنة الالرد والنمدو دار ا،وار للنشر والتوزيعو هورياو 2و  2000و ي106.
 -10حممد الدغموم و الرواية العربية وثمااة مابعد ا،داثةو ض ف ف ف ف ففم الرواية العربية ا اية المرنو رؤى ومال ف ف ف ف ففارا و أعمات ندوة 27-26-25و
منشورا وزارة الثمااةو هلاللة ندوا الربا و هبتمرب  2003و.
-11ابراهيم خليلو بنية النص الروائ و دراهةو الدار العربية للعلو و رب،و و 1و 2010
 -12جمموعة مؤلفنيو الال ف فففة الال ف ففرد اكنطلما واكش ف ففاريعو الف ف فراف واضنال ف ففيا وضمدمي :اليامني ب ضوم و الش ف ففباة اكغاربية للدراه ف ففا الفلال ف فففية
واالنالانيةو دار االمانو الربا و . 2014
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في حضور فن الموسيقى المنجز الروائي المغاربي –ذاكرة الجسد –أنموذجا
ليلى بوزيدي /إلراف :د .ليلى مهدان (جامعة مخيس مليانة-اجلزائر)
ملخص:
لهد الرواية العربية عموما و اكغاربية على وجه اأصوي مجلة م اكراحل و ااطا وراامتها جمموعة م اكتغ،ا
ا كل طور م أطوار انتماليتها ومع وثبا إبداعية ملحوظة وو ارضماف ما أنفم ااديب يرتصففد هففبله هفواف على مالففتوى البنية
الال ففردية أو على مال ففتوى الرؤيا الفنية ا بداعية .مال ففتفيدة ا ةلم م الثمااا الش ففعبية اكغاربية و م الواقع اكعاش على حد
ه فواف وأا جعلها مرضعا للفنون و مال ففتمطب هلا منها اكوه ففيمى –على ه ففبيل الذكر ال ا،ص ففر-هذه اليت كان هلا المال ففط ااوار
م اكنجز الروائ اكغاريب ن،را كا ضزخر به م مجاليا انية و أبعاد إحيائية.
الكلمات المفتاحية :ا اكوهيمى-الرواية اكغاربية"-ةاكرة اجلالد"
The arabic novel in general and the Maghreb in particular witnessed a number
of stages and stages accompanied by a series of variables in each stage of its
transition.with remarkable creative persistence.and the rise of your nose .the
writer is watching his ways both on the level of narrative structure and the level
of creative artistic vision .taking advantage of booth the popular culture of the
Maghreb and the reality of the pension alike.wich has become a hotbed of art
and polarized music .including-but not limited to –this was the most expensive
of the accomplished novelist Maghreb because of its rich artistic aesthetics and
dimensions suggestive.
توطئة:
ضُعد الرواية م ضف ففم ااجنا اادبية اليت لميت رواجا كب،ا و عناية خاصف ففة م قبل اادباف العرب ابعد أن كان ميوهلم
ممتص فرا عل الش ففعر و لفرتة طويلة م الزم واه ففتطاعت هذه ااخ،ة أن ضال ففتمطب الاتاب و المراف على حد ه فواف وم هنا
فحري اجلميل ؛بلغتها وو ل ففخص ففيحلا او وأزما ا و و أحيازهاو وأحداثها و ما يعتَ ِور
ضص ففدر "هذه العجائبية ...هذا العامل الال ف حل

كل ةلم م خصف ف ف ف ففيب اأيات وو بديع اجلمات"( )1و متانت م ار ،نفالف ف ف ف ففها بموة على الالف ف ف ف ففاحة اادبية و إن " كانت
حل

امد ل ف ففيئا كث،ا م منزلتها التمليدية واليت كانت ضتبوؤها أثناف المرن التاه ف ففع عش ف ففر ؛اإ ا اه ف ففتطاعت أن ضغ ،م جلدها وو
ضتنار للرواية التمليدية وو حتاوت أن ضبين نفال ف ف ف ففها بنافا جديدا و ةلم على أنما ،الرواية التمليدية اليت مل يعد أحد يش ف ف ف ففم ا

أ ا ال ميا أن ضال ف ف ف ف ف ففتمر وبش ف ف ف ف ف ففالها التمليدي اكذلوف وا االزدهار"()2وو مل متنع ضلم اجلذور و البدايا ااو للرواية م
اعتبارها" :جنال ف ف ففا أدبيا معاصف ف ف فرا بال ما هلذا التعب ،م معب وةلم ان ضلم ا جازا الع،يمة اليت حممتها البشف ف ف فرية خالت
مالفف ،ا وو على مجيع الصفعدو قد متت إبان هذه ا،مب اكتزامنة وو اكتالحمة ومث ان هذا الف ااديب اجلميل الفريد ا ضناوله
لمءايا ا نالان و مصاعبه ا،ياضية وكونه قد حاوت أن يمربنا م ضار نا االجتماع و علنا على مالااة قريبة م خصوصياضنا
النفالف ف ففية"( .)3اهف ف ففتطاع أن يُاالف ف ففب ا بداع و اادب العريب ثرافا انيا ا ارتة جد وجيزة وممتءف ف ففبة وكان ل دب اكغاريب
حصلهو بعد أن كان ا وقت مءى غامءا و يتحالى موضوعاضه الدارهون و
قالط لبذ به ا هذا ا هها و التطور الذي حل
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يهابه كث،ون العتبا را خمتلفة كنش ف ف ففذضه اكء ف ف ففطربة و قلة مص ف ف ففادره و ص ف ف ففعوبة االهتداف إ ضلم الملةو إض ف ف ففااة إ اعتباره ةو
مالف ففتوى حمدود ورونا أديب و حيوية اارية ال ضتواجد إال ا نصف ففوي حمدودة ا ارتا خمتلفة ومع ةلم اإن هناك كث،ا أا هو
جدير بالدراهف ف ف ف ففة و البحث ا خمتل" مراحل اكالف ف ف ف فف،ة اليت قطعها أدب اكغرب العريب()4و قد "بره أدباف اكغرب العريب على
والئهم العا حءاريا كما عاالوا طبيعة االنتماف الواحد و اهلم الواحد و اكص)5("،اكشرتك بنافا على حاجة الشعب و ظرواه
و ااوضاع اليت كان حيياها و اجاف هذا اادب لالان ناطا اهلم ف إقليمية هذا اادب ظهر انطالقا م أن لال لعب
م الشعوب لخصيته اكالتملة بذا ا واكتحامة ا إنتاجه و اليت متيزه ع غ،ه م الشعوب ااخرى .
ه ففاهم هذا التمال ففيم ا قليم ا نش ففوف أدب له مسا خاص ففة و هوية خاص ففة "انفتح عليه ُكتاب الال ففرد اكغاربة انفتاحا
كب،ا جدا هو اجة إ موجة نمدية كاملة ماانية احص ف ف ففه و قرافضهو ووض ف ف ففعه ا اكاان الذي يال ف ف ففتحا حتت مساف الال ف ف ففرود
العربية ا،ديثة"() 6واامر الذي منح هذا اجلنس ااديب منزلة و ارادة ميزضه ع ه ف ف ف ف ف ف ففائر اآلداب اكنتشف ف ف ف ف ف ففرة ا ااقطار العربية
عاالت لنا البيئة اليت انبثا منها و اايط الذي نشذ ايه.
إةا كففانففت الروايففة اكغففاربيففة قففد حممففت النجففاح الففذي ضبوأضففه ا اآلونففة ااخ،ة واففإنففه امر حممتففه نتيجففة انفتففاحهففا على
موض ف ف ففوعا متنوعة و انون خمتلفة "امد وص ف ف ففلت بعض ااعمات اادبية إ حالة التماه مع الف أو الفنون ااخرى وودون
ان "ا ما بعد ا،داثة يفء ف ففل ا،ال ف ف
أن يفمد اجلنس ااديب أو الفين خص ف ففائص ف ففه الفنية"( )7و م ض ف ففمنها الروايةو و ةلم حل

على النص ف ف أو ااديب وأي أنه يؤثر اكوهف ففيمىو و الرقصو و الرهف ففم وو النحتو و ا العمارةو على الرواية"()8والجذ هذه
ااخ،ة إ الفنون م أجل اه ف ف ف ف ف ففتمطاب المراف و ال،فر بإعجاهبم حىت خترجهم م اء ف ف ف ف ف ففاف الالمة و المامو اللغوي هلا إ
اءففاف ا بداع و الف و جماالضه الرحبة و هذا ال را ع "نطاح ضراهففل الفنون و ضوظي" ضمنيا ا"()9و ةلم ان اجذاب ا
إ ا آخر وحء ف ففوره ايه ما هو إال وه ف ففيلة يعتمدها ااديب مع لف ف ف ف م الدقة و الفطنة ان " حء ف ففور ا ا ا آخر هو
حءففور ضمنية أو عدد م التمنيا ا جهاز ضمين خمتل" يالففعى إ ضايي" نفالففه وبدرجة ما الحتءففان ما ياث" م ااعليته
مبنطا تل" ع منطمه"(.) 10أي ضبمى لال جنس خصففوصففيته اليت متيزه ع اآلخر يث ال نزيح عنه ضلم الالففما اكميزة
له اليت ضفمده وجوده ا حءف ف ف ف ففور ا آخرو مث "إ ن اارة العالقة بني الفنون و ضراهف ف ف ف ففلها وأو ضداخل ااجنا اادبية ليس وليد
عصرنا الراه وامنذ أن ُوجد الفنون قامت هذه العالقة وو أن هناك صلة ما بني الفنون اكختلفة اادبية و الفنية مع بعءها
البعضو و قد ألفار أرهفطو –قدميا-إ وجود عالقة بني الشفعر و التصفوير"()11ان الفنون ا جمملها ضمع حتت م،لة واحدة
وه م،لة و ا بداع

االفنون ا نالففانية مجيعها ه "انون جتميع العناصففر

اد ضاوي جديد .و دور الفنان ال يعدو أن

ياون أداة لتن،يم هذه العناص ففر واما لنمط أو منهج معربا ع ميوله و أحاه ففيال ففه و الطبيعة ه اكنبع الروح لمواعد التاوي
ا الفنون وو الطبيعة قد ضاون أثلة ا جالم ا نالان و عاداضه و غرائزه"()12وو عليه اإن الف هو أصدح ضعب ،ع ا نالان
و ع ا،الة النفال ف ف ففية له و لو رجعنا و نمبنا ا" ااص ف ف ففل االل ف ف ففتماق و و اكماربة اللغوية لالمة "الف " ) techneباليونانية)
والم يا لفظ "الف " عند اليونانيني مثال وقاص ف فرا على الش ففعرو و النحتو و اكوه ففيمىو و الغناف و غ،ها م الفنون اجلميلةو
بففل كففان يش ف ف ف ف ف ف فمففل أيءف ف ف ف ف ف ف ففا الاث ،م الص ف ف ف ف ف ف فنففاعففا اكهنيففة وكففالتجففارة وو ا،ففدادة و البنففافو و غ،هففا م م،ففاهر ا نتففاا
الصففناع "()13وو بنافا على هذا عُد الف نشففا إنالففاين ضففروري و ُملح ا ا،ياة البشفرية" ضفرضففه ضففرورا غريزية ا النفس
البش فرية وووهففيلة أهففاهففية للتعب ،و التواصففل بني البشففر ا إطار ال،اهرة االجتماعية وو يتجاوز –باعتباره أداة ضعب-،كونه أداة
اردية ضعرب ع صففاحبها ليصففبح ضعب،ا ع حالة عامة وأو ثمااة جمموع ا زمان و ماان معينني كما يؤكد حاجة ا نالففان للف
احتياجا أهاهيا ام ضاوينه الطبيع ..حيتاا له كمبدع و متلا"(. )14
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الف هو رهالة يبعث هبا اكبدع إ اكتلم ااب للجمات و اكتعلا به "إن الف هو نتاا ا،الاهية اكرهفة اليت يتمتع هبا
بعض م أبناف البش ففرو و حيمل بعدا ةاضيا ا إطار لغته اكوض ففوعية العامة اليت يفهمها أو يال ففتجيب إليها البش ففر"()15وو كما
يموت علماف اجلمات "اجلمات الطبيع ل ف ف ف مجيل و لا اجلمات الفين ضص ف ففوير مجيل لش ف ف ف"( )16و االف إةن قرافة للوجود
اكعرا لسنال ف ففان ا مال ف ففتواه ا جذايب و هو يؤدي إ ضباي ا،مائا الش ف ففعورية و الوجودية و اكعراية لذا ا نالف ف فان اكفردة و
اجلماعية()17وو إن كان يتصل بالعا الباط لسنالان و ياضه الشعورية .
"مل يا الف ا يو م اايا م،هرا م م،اهر ا،ياةف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف العملية و بل كان و ال يزات م،هرا م م،اهر ا،ياة الشف ف ف ففعورية
النفالية وو خلما ة اضيا ينبض با،ياة و ياش" ع إحالا الفرد و مع بني الدقة ا التفا ،و اجلمات ا التعب)18("،ووم
بني هذه الفنون اليت لاع اهتعماهلا ا الرواية اكغاربية نلف "اكوهيمى".
الموسيقى:
ضعد اكوه ف ف ففيمى م أمجل الفنون وأقدمها " عهدا ا ضاري ا نال ف ف ففان و وال يُعلم أص ف ف ففلها بوجه التحميا على حد ه ف ف ففائر

اامور ااخرى وو قد أدجنت مساؤها و ضنار معاكها أحمابا متطاولة لعجز ااقدمني ع اه ف ف ففتمراف حمائمها وو غفلتهم ع
إدراك دقائمها وأو معراة أمساف الذي اكتش فففوا بادا ةي بدف ااصف فوا اجلميلة أ احتبلتهم حبوت الردى وو لذلم امد عُزي
إ آهلتهم –رمجا بال – ،الفءل ا إيصات هذا الف إ النوع ا نالاين "()19
وامر الذي ال ختالطه لبهة هو أن اكوهيمى ا بداية عهدها كانت ممصورة على الصو الطبيع الصادر ع ا نالان
أو ع الطبيعة إ أن ضنبه ا نالففان بذكائه إ اخرتاع اآللة و ةلم بعد مساعه صففف ،اهلواف اكتوجل ا الثموب وااهففتعمل أنابيب
المصففب للنف .و أوضار المال ف للعزف و م هنا كانت أقد اآلال اكوهففيمية للنف ه اكزمار و البوح و الناي وو رمبا كان
هذا ااخ ،أقدمها و هو أوت آلة أخذها اليونان ع اكصريني المدماف ()20و و يرجع ااصل ا ظهور هذا الف إ الشرح و
إ اكص ف فريني على وجه اأص ف ففويو امد "كان الش ف ففرح على ما جاف ا كتب اكنزلة و التاري أقد م الغرب الذي اقتبس عنه
اكدينة و ا،ء ففارة و العلو و الفنونو اء ففال على أنه مهبط الوح و مركز جنا جتري م حتتها اا ارو و كان بالتايل قدماف
اكصف ف ف فريني أوت و خ ،أمة بلغت م الثمااة و ا،ء ف ف ففارة و الرق مبلغا جعلها مء ف ف ففرب اامثات ا العامل الذي كان يء ف ف ففرب ا
ظلما اجلهل وو ضبعهم البابليون و اليونان و الرومان"()21
والموت باكوه ف ف ف ف ف ففيمى هو قوت بالنغم و با يماع و بال ما ضطرب له ااةن و جتيش الص ف ف ف ف ف ففدور لال ف ف ف ف ف ففماعه وو"ضؤكد بعض
الروايا اليت ورد ا (ااغاين وإحياف علو الدي و العمد الفريد)يؤكد على أن اجلَ َم َل يغ ،خطواضه ال ف ف ف ف ف ف ففب ضغ ،ا يماع و
الوزن وو الغزات يال ف ف ففهل قيادضه باا،ان وو ا،يحلا ضنال ف ف ففحر و و النمل يرمت ا النار وو بعض الطيور وي ميتة على صف ف ف فو

اكوهفيمى وو أن أناهفا ضذثروا بالصفو ا،الف ضذثرا لفديدا"()22وإةن اه مرضبطة بالطبيعة بالدرجة ااو و و اكوهفيم ما هو

يند م أص ف ف فوا ا الطبيعة و ا،ياة
إال مرتجم وأحال ف ف ف ضرمجة ما التمطه مسعه م أص ف ف فوا باعتبار أن اكوهف ف ففيمى "ه كل ما حل

...و كلما كان العمل اكوهيم أكثر ضلمائية و عشوائية (موهيمى النرد مثال)وكان أصدح ا مجاليته"()23وكما يموت ه،غ
دت اإمنا يدت على اضالاع
رمخانينوف "اكوهيمى ضاف ،ياة بااملهاو لا حياة بااملها ال ضاف للموهيمى"()24و هذا إن حل

هذا العامل و ل ف ف ف فال ف ف ف ففاعته و ويموت جون بارو ا كتابه" ":" the artful universeلمد ُوجد حء ف ف ف ففارا بال ره ف ف ف ففم
وحء ففارا ُحرمت م العجلة أو الاتابة ولا مل ضوجد حء ففارة بال موه ففيمى "( )25اه ضعين ا،ياة و ضعين الوجود و ضعين
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ا،ء ففارة و وكما ضموت أحال مال ففتغامن "اكوه ففيمى ال متهلم وإ ا متء ف بم ه فراعا كما ا،ياة وجذوال طرباو أو ل ففالال هادرا
يُلم بم كفالس حممو وعلى إيماعه ضبدأ قص ف ففص ا،ب ...و ضنته "()26ووقد أمجعت الدراه ف ففا النفال ف ففية ا كل العص ف ففور
على أن اكوهيمى ضلط" اكشاعر وو ضره" ااحاهيس و ضالمو بالنفو وو ضبعث ايها النشوة و البالمة ()27إةن اكوهيمى
ضتعدد بتعدد الشففعوب اليت ضالففتخدمها وو يتغ ،لو ا و مذاقها م لففعب آلخر
"لغة عاكية ضتاون م ا،روف نفالففها ولانها حل
حىت لت،نها لغا كث،ة وال لغة واحدة ..وم أهم ااه ف ف ف ففباب اليت ضؤدي إ هذا االختالف طبيعة الش ف ف ف ففعوب وو اآلال اليت
فب ايها هذه اكوه ف ففيمى"و وجد اكوه ف ففيمى ا الوط العريب تم بالغناف
ضال ف ففتخدمها ا موه ف ففيماهاو و الموالب الفنية اليت ضص ف ف حل
أكثر م اهتمامها بذنواع أخرى ويموت بشف ف ف ف ف ف فف ،خل" ا كتابه الفنون لغة الوجدان "إن اكوهف ف ف ف ف ف ففيمى العربية اليو ه ااغنية"

() 28واالعرب ام ميوهلم إ الش ف ففعر و ا نش ف ففاد اجته اهتمامهم إ ااغنية وو ان هذه ااخ،ة جتمع بني عديد ا يماعا
"إن الغناف م الفنون اليت ضالفرتيح إليها النفو وو ضطرب هلا الملوب وو ضنعم هبا اآلةان واإن كان النا صفلى اهلل عليه و هفلم
قات" :إن م البيان لالحرا" و هذا ع الشعر الذي هو كال وو الغناف ضرديد للشعر وو يزيد عليه ا اللح و ااداف"(.)29و
م هنا اختذ ااغنية لفهرة و انتشفارا ا ااوهفا العربية واهفتطاعت أن ضتالفرب إ الفنون ااخرى و اعال كان هلا حءفور
قوي ا الرواية خاصة اكغاربية .
التطبيق على رواية ذاكرة الجسد "ألحالم مستغانمي":
أحالم مستغانمي :
خر ة كلية اآلداب ا اجلزائر ليال ف ف ف ف ف ف ففانس أدب عريب و متحصف ف ف ف ف ف ففلة على دكتوراه ا علم ا جتماع هف ف ف ف ف ف ففنة 1982م جامعة
"الالوربون" ا باريس بدرجة "أتاز" و ةلم حتت إلراف اكالتشرح الراحل جاه بيره .متت ضرمجة أعماهلا إ عدة لغا و و
حائزة على جائزة جيب حمفو للرواية هف ف ف ف ف ف ففنة )30(1998و حممت الااضبة جاحا مجاهريا ا العامل العريب بثالثيتها( :ةاكرة
اجلال ف ف ففد ه ف ف ففنة)1993وو(اوض ف ف ففى ا،وا ه ف ف ففنة)1997وو(عابر ه ف ف فرير ه ف ف ففنة ) 2003وإض ف ف ففااة إ كتاهبا (نال ف ف ففيان com.
لعا (2009وص ففنفتها جملة اوريس اامرياية ه ففنة  2006الااضبة العربية ااكثر إنتش ففارا ا العامل العريب وبتجاوز مبيعا كتبها
اكليوين نالخة()31
يموت عنها عبد اكالم مرضا" :،إةا كانت أوت لف ففاعرة جزائرية يصف ففدر هلا ديوان لف ففعر ا التاري ه "مربوكة بوهف ففاحة"...اإن
الش ف ف ففاعرة اجلزائرية ااو اليت م
"على مراإ اايا ""(.)32

ااوت بعنوان
عري و ما َحوالَهُ حما اه أحال مال ف ف ففتغامن اليت ظهر هلا ديوا ا حل
ماا ا ال حلش ف ف ف حل

و قات حممد ااخء ف ففر عبد المادر الال ف ففائح حني قد لديوا ا ااوت" :أحال مال ف ففتغامن ل ف ففاعرة ا ألفاظها نغمة و عذوبة و
مجاتو و ا معانيها عما و لفااية و ابتاار"()33
نلف بني ثنايا الرواية حء ففور قوي للش ففعر كانت الااضبة ا كل مرة ضال ففتعني بش ففخص ففية م ل ففخص ففيا الرواية لتلميه
على لال ف ففا ا وانجدها ضم وله أحيانا عل لال ف ففان الش ف ففخص ف ففية الرئيال ف ففية أو الراوي ةاضه "خالد ب طوبات "الذي قا بذكر مطلع
قصففيدة أنشففودة اكطر لبدر لففاكر الالففياب و ا حماولة منه ثبا مدى معراته بالشففعر العريب أما بطلة الرواية أحال وبنوع
م التباه أمامها وهذه الفتاة اابوبة اليت كان يالف ف ف ف ف ف ففع ى إ ضذكر كل ما له عالقة بالشف ف ف ف ف ف ففعر م أجل لفت انتباهها و إثارة
إعجاهباو ا ا كانت لديدة ا عجاب بالشعر والشعرافو يموت(:)34
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

308

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
"عيناك غابتا ُنيل هاعة الالحر
أو لراتان راح ينذى عنهما الممر"
واعال زاد إعجاب حياة يالد بل و حتوت ا ن،رها ا حني برهة إ الال ف ف ف ففيحلاب أيء ف ف ف ففاو بعدما كان يفاجئها ا كل مرة ببيت
لعري أو ببعض ااااار و اكموال اليت كان حيف،ها بالغة العربية.
و يُذكر الش ف ف ففعر و للمرة الثانية م قبل الراوي و لا ا هذه اكرة ا موض ف ف ففع آخر تل" ع ه ف ف ففابمهو هنا قا خالد

بمرافة مفارة زياد بنوع م التجالس و التطفل على خصوصياضه وأو رمبا حىت يُزيل ع نفاله ضلم ااوها اليت كانت ضطارده
و اليت كان يالففعى إ بلو حميمتها أو رمبا ضفنيدها وضلم ااوها ااشففوة ا خميلته ع ا،ب أو العالقة اليت جتمع بني زياد و
أحال وو كان حيس بذن هذه اكفارة ه ف ف ففتمنحه إجابة ائية عنها و أخذ يتص ف ف فففحها الص ف ف فففحة ضلو ااخرى ..وو قد وجد هبا
عديد اال ف ف ففعار و اأواطر ع ا،ب و طبعا مل مينحها ضفال ف ف ف،ا آخر خارا ع ااوها اليت كان يعتمدها م بني ضلم اأواطر
اليت اهتوقفته نلف (:)35
"مل يبا م العمر الاث،
أيتها الواقفة ا مفرتح ااضداد
أدري..
هتاونني خطيئيت ااخ،ة
أهذلم.
حىت مىت هذبمى خطيئتم ااو
لم متالع اكثر م بداية
و قص،ة كل النهايا .
إين أنته اآلن ايم
ام يعط للعمر عمرا يصلح اكثر م

اية"

و جد حءففور آخر للشففعر و لا هذه اكرة على لالففان البطلة أحال و ه ضردد ديوان لففعر لزياد موهففو ب"مشففاريع للحب
ال ماد " الذي نات إعجاهبا اراحت ضلميه على مالمع م مؤلفه و أما دهشة مل ضفارح حمياه ضموت(: )36
"ضربص يب ا،زن ال ضرتكيين ،زن اكالاف
هذرحل هيديت
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ألرع اليو بابم قبل البااف
اهذي اكناا ضغرر يب للبماف
و هذي اكطارا عاهرة ا انت،ار
ضراودين للرحيل ااخ"... ،
و يامل زياد م حيث ضوقفت يموت()37
"و مايل هواك وط
وضذكرة للرتاب ..رصاصة عشا بلون كف
و ال ل ف غ،ك عندي
حب ..لعمر قص"،
مشاريع حل
اهتعملت أحال مالتغامن الشعر أدمة غرضها و مبتغاها اه أراد أن جتعل منه حوار بني الشخصيا بدت ا،وار
ةاضه وان الشعر يموت ما ضعجز الالمة العادية ع قوله.
ضفالف ف ففح اجملات هذه الرواية ت" النشف ف ففيد" كنوع م أنواع الشف ف ففعر و حتتء ف ف ف بني طيا ا نشف ف ففيد اب بديس الذي ما أنفم
الشعب اجلزائري يردده و يتوارثه جيل ع جيل و كذنه النشيد الرمس له)38(:
لعب اجلزائر ماللم

ينتالب
و إ العروبة
ْ

م قات حاد ع أصله

كذب
أو قات ما امد ْ

أو را إدماجا له

الطلب
را ااات م
ْ

يذكر الراوي هذه اابيا و هو يتذه" على حات الشعب اجلزائري و الوضع الذي آلت إلية هذه اامة.
ضرد الاث ،م ااقوات و العبارا اليت ضتءففم إيماعا أو موهففيمى أو حىت لففخصففيا هلا ماانتها و طرازها ا عامل الف
أو اكوهيمى وم بينها(: )39
"ضزح" موهيمى ضيودراكيس اوي وو خترتقين
نغمة ..نغمة .جرحا جرحا
بطيئة ..مث هريعة كنوبة بااف
خجولة ..مث جريئة كلح،ة رجاف
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حزينة ...مث نشوى كتملبا .لاعر أما كذ .
مرتددة ...مث واثمة كذقدا عالار"...
ضتم ا هتعانة باكوهيمى أحيانا لتمرير بعض ااااار و ضمريب بعض الصور إ المارا على هبيل الذكر:
"صوضم الذي كان يذيت لالت حب و موهيمى"
و ا موضع آخر )40(:
"كان حبم يذيت...مع االف ف ف ف ف ففاضني الفرح ..مع قيثارة حممومة كجالف ف ف ف ف ففدك ..مع قصف ف ف ف ف ففائد لوركا الذي حتبينه ..مع حزن أيب ارا
ا،مداين الذي أحبه"
و نلمس أيءففا ا هذا النص الروائ اهففتمالة الااضبة للرتاث اكوهففيم العريب و خاصففة اجلزائري و ضوظيفه هلا م باب التعري"
به م جهة و الاش" ع هويتها م جهة ثانية ضموت و دائما على لالان الراوي)41(:
"ضعلو أصوا اآلال اكوهيمية ...و يرضفع غناف اجلوقة ا صو واحد لرتحب بالعريس:
ِ
..بالعوادة..
رهو
(ياديين ما أحاليل ع ُ
حل
اهلل ال يمطعلو عادة..
و اُناف عليه ..مخالة.و اأميس عليه)"
حاز ااغنية الش ف ففعبية اجلزائرية ا هذه اكدونة على اهتما كب ،انجدها ضذكر ا كل مما خاص ف ففة إةا ما ضعلا اامر
بااعرا اجلزائرية و طموهها باعتبارها أداة م أدوا ضعب ،الشعب .
يردد الراوي أغنية أخرى يموت )42(:
"(إةا طاح الليل وي انباضُو

اوح اراش حرير و خمداضو)..
أمان..أمان"..

مث يامل )43(:
"(ع الل ماضوا..ياعني ماضبايش ع الل ماضوا)
أمان ..أمان ".
و هنا يتذكر البطل أص ففدقائه (زياد و الالف ف طاهر) واللذان مل يفارقا خميلته منذ أن احتء ففنهما الثرى و لانه هنا ميال ففم نفال ففه
ع البااف و يتحالى اكوق" بنوع م التجاهل.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

311

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
و ضرد أغاين أخرى ا الرواية م مثل((": )44خارجة م ا،ما بالرحية

يل) ..
يا لندر ْ
اش للغ ،و إالحل حل
أمان..أمان".

أو ضلم ااغنية اليت ةكرها الراوي و هو ي الففتذكر مدينة قالففنطينة بذبواهبا و جالففورها و أغانيها اليت لطاكا محلت له البشففرى و
ااخبار الالارة و الالعيدة يموت)45(:
"قالوا العرب قالوا

مالو
ما ْ
نعطيو صاحل و ال ُ

قالوا العرب هيها

نعطيو صاحل باي البايا "
ما ْ

أغنية كانت ضُغب للحزن و هاه اليو ضُغب ل اراح وأوردها بنوع م التذه ف ف ف ف ف ف ف على حات اامة العربية و حات جمتمعا ا
اليت مل ضعد ضفرح بني ما هو هار و ما هو حمزن ااامري عندهم هواهية ووا الفرح ةاضه جروح مالترتة.
وضنتمل الااضبة م ااغاين اجلزائرية الشف ف ف ف ف ف ففعبية المدمية إ ااغنية اجلزائرية ا،ديثة "أغنية الراي" و ضصف ف ف ف ف ف فف" ولع اكواط
اجلزائري هبا وهذا الذي با يفءف ففلها على هف ففائر الطبوع ااخرى ا ا ضفالف ففح له اجملات للالف ففهر و الرقص و الص ف فراخ)46(..و
يُفالف ف ف ف ف ففر ةلم ا قدا على مساع أغنية الراي" مبثابة جاح هذا النوع الفين (الذي ضالف ف ف ف ف ففتمع إليه كل لف ف ف ف ف ففرائح اجملتمع مبا ا ةلم
اكثمفني)و أضف ف ف ففاف أن ااصف ف ف ففل ا الغناف هو االهف ف ف ففتماع وو الرقص و التفاعلو و غ،ها م ااحاهف ف ف ففيس اليت وجدها اجلمهور
اجلزائري ا أغنية الراي دون غ،ها م العديد م الطبوع الغنائية ؛اامر الذي جعل الراي يعرف انتش ف ففارا واه ف ففعا ا اجلزائر قبل
انتماله إ أوربا وو كل بالد العامل"()47
مل ضمتصر الروائية على هذه النماةا اليت مت ةكرها امط بل كانت هلا العديد م اامثلة اليت ضتعلا با يماع و اكوهيمى م
دت
مثل :الزغاريد واآلال اكوهففيمية...ووكل هذا كان بدااع االهففتفادة م هذا الف العريا و إثراف مءففمون الرواية وو هذا إن حل
اإمنا يدت على قدرة الروائية و درايتها بعامل الف و انفتاحها على ثمااا خمتلفة وه ف ف ف ف ف ففعت إ إاادة المارا هبا و إظهار قدر ا
ا اكزا بني أكثر م ا ا مدونة واحدةو و يموت حممد هف ف ففاري ع "ةاكرة اجلالف ف ففد" " :يم اللغة الشف ف ففعرية على هذا النص
الال ففردي منذ الال ففطور ااو و لا مبا أن الال ففرد و ا،ااية خص ففوص ففيا معرواة واإن الااضبة ضعود بال ففرعة إليه لتال ففتطيع أن
حتا لنا حاايتها و ضعرانا بشخصيا ا .و مارهت ازدواجية متوازنة هيمنت على النص كله .ااهلوب الشعري الغنائ اكل ف
با حيافا و الرتميز و ضاوي صور لعرية مبهمة غ ،حمددة اكالمح وجتريدية ا بعض ااحيان وو التحليا ا اءاف موهيمى
الالما "(.)48
وعليه اااديب ا،ذح هو ةلم الذي ال يء ف ففع حدودا بداعه بل يفتح على نفال ف ففه أبواب واه ف ففعة م العلم ليجعل م
منجزه مالف ففرحا ضتداخل ايه مجيع الثمااا و الفنون و بل و ضامل بعءف ففها بعءف ففا خاصف ففة و أن هذا اجلنس ااديب هو جتالف ففيد
للواقع بال ضفاص ف ف ف ففيله و حيثياضه وو ما الف إال جزف م هذا الواقع يثري اادب بدالالضه و يء ف ف ف ففف عليه ص ف ف ف ففبغة مجالية جتعله
ُمتنفالا للمبدع و اكتلم على حد هواف وناهينا ع ضلم الميمة الفارية و الزخم اكعرا الذي ضفيد به المارا.
قائمة الهوامش:
( )1عبد اكالم مرضا،و ا ن،رية الرواية ث ا ضمنيا الالردو د و عامل اكعراةو الاويتو 1998و ي.7
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( )2نفالهوي.15
()3بلحي ف ففا الط ف ففاهرو الرواي ف ففة العربي ف ففة اجل ف ففدي ف ففدة م اكيثولوجي ف ففا إ م ف ففا بع ف ففد ا ،ف ففداث ف ففة ج ف ففذور الالف ف ف ف ف ففرد العريبو 1واب ن ف ففدمي للنشف ف ف ف ف ففر و
التوزيعواجلزائرو2017وي.17
()4ين،ر :عمر ب قينة وآداب اكغرب العريب قدميا و معهد اآلداب العريبو جامعة اجلزائرو ي.3
( )5نفالهوي.4
()6حممد ص ف ف ف ف ف ففابر عبيد و آخرونو أه ف ف ف ف ف فرار الاتابة ا بداعية عبد الرمحان الربيع و النص اكتعددو 1و عامل الاتب ا،ديثو ااردنو 2008و
ي.162
()7ضيال ف ف فف ،حممد الزيادا و ضوظي" المص ف ف ففيدة العربية اكعاص ف ف ففرة لتمنيا الفنون ااخرىو 1و دار البداية نال ف ف ففرون و موزعونو ااردنو 2010و
ي.8-7
()8عل الشوكو أهرار اكوهيمىو 1و دار اكدى للثمااة و النشرو هورياو 2003و ي.48
( )9ضيال ،حممد الزيادا و ضوظي" المصيدة العربية اكعاصرة لتمنيا الفنون ااخرىو ي.25
( )10نفالهو ي.2
( )11نفالهو ي.20
()12عديل حممد عبد اهلادي-حممد عبد اهلل الدرايالةو ن،رية اللون(مبادا ا التصميم)و 1وماتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيعو عمان-ااردنو
2011و ي.9
()13بش ،خل"و الفنون لغة الوجدانو د و دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيعواجلزائرو2009وي.13
( )14نفالهوي.4
()15عل الشوكو أهرار اكوهيمىو ي.24
( )16ضيال ،حممد الزيادا و ضوظي" المصيدة العربية اكعاصرة لتمنيا الفنون ااخرىو ي.17
()17ين،ر :نفالهو ي.13
( )18عديل حممد عبد اهلادي-حممد عبد اهلل الدرايالةو ن،رية اللون(مبادا ا التصميم)و ي.9
()19قالطندي رزحو اكوهيمى الشرقية و الغناف العريبو كلما عربية للرتمجة و النشرو د و مصرو 2011و ي.31
()20ين،ر :نفالهوي.32-31
( )21نفالهوي.32
( )22بش ،خل"و الفنون لغة الوجدانو ي.67
( )23عل الشوكو أهرار اكوهيمىو ي.23
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( )24نفالهو ي.55
( )25نفالهوي.24
()26أحال مالتغامن و خلفية كتاب ااهود يليا بمو ضوغل دمغة النالر هاليت أنطوانو ب،و و.2002
()27ين،ر :بش ،خل"و الفنون لغة الوجدانو ي.63
( )28نفالهوي.100
( )29نفالهوي.71
()30أحال مالتغامن و خلفية رواية "ةاكرة اجلالد"و منشورا ANEPو اجلزائرو .2004
()31أحال مالتغامن و خلفية رواية "ااهود يليا بم".
()32عبد اكالم مرضا،و معجم الشعراف اجلزائريني ا المرن العشري و د و دار هومه للطباعة و النشر و التوزيعو اجلزائرو 2007و ي.550
( )33نفالهوي.551
()34أحال مالتغامن و ةاكرة اجلالدو ي.161
( )35نفالهو ي.261-260
( )36نفالهو ي.202
( )37نفالهو ي نفالها.
( )38نفالهو ي.318
( )39نفاله و ي.393
( )40نفالهو ي.216
( )41نفالهو ي.354
( )42نفالهو ي.359
( )43نفاله و ي نفالها.
( )44نفالهو ي نفالها.
( )45نفالها و ي.378
()46ين،ر :نفالهو ي.180
( )47نفالهوي ) .111أحال مالتغامن و خلفية كتاب ااهود يليا بمو ضوغل دمغة النالر هاليت أنطوانو ب،و و 2002
()48حممد هاري وحمنة الاتابة دراهة نمديةو د و منشورا الربزخو اجلزائرو 2007وي.120
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المصادر و المراجع:
-1أحال مالتغامن و كتاب ااهود يليا بمو ضوغل دمغة النالر هاليت أنطوانوب،و و2002.
 -2أحال مالتغامن و خلفية رواية "ةاكرة اجلالد"و منشورا ANEPو اجلزائرو .2004
-3بش ،خل"و الفنون لغة الوجدانو د و دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيعو اجلزائرو .2009
 -4بلحيا الطاهرو الرواية العربية اجلديدة م اكيثولوجيا إ ما بعد ا،داثة جذور الالرد العريبو 1واب ندمي للنشر و التوزيعواجلزائرو2017.
-5ضيال ،حممد الزيادا و ضوظي" المصيدة العربية اكعاصرة لتمنيا الفنون ااخرىو 1ودار البداية نالرون و موزعونوااردنو.2010
-6محد صابر عبيد و آخرونو أهرار الاتابة ا بداعية عبد الرمحان الربيع و النص اكتعددو 1وعامل الاتب ا،ديثوااردنو2008.
-7عبد اكالم مرضا،و ا ن،رية الرواية ث ا ضمنيا الالردو د و عامل اكعراةوالاويتو1998.
-8عبد اكالم مرضا،و معجم الشعراف اجلزائريني ا المرن العشري و د و دار هومه للطباعة و النشر و التوزيعواجلزائرو.2007
 -9عديل حممد عبد اهلادي-حممد عبد اهلل الدرايالف ف ف ففةو ن،رية اللون (مبادا ا التصف ف ف ففميم)و 1و ماتبة اجملتمع العريب للنشف ف ف ففر و التوزيعو عمان-
ااردنو . 2011
-10عل الشوكو أهرار اكوهيمىو 1ودار اكدى للثمااة و النشروهورياو2003.
-11عمر ب قينة وآداب اكغرب العريب قدميا ومعهد اآلداب العريبو جامعة اجلزائر( .د ).
-12قالطندي رزحو اكوهيمى الشرقية و الغناف العريبو كلما عربية للرتمجة و النشرود ومصرو.2011
-13حممد هاري وحمنة الاتابة دراهة نمديةو د و منشورا الربزخواجلزائرو.2007
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اإليقاع الروائي وخصائصي
ااهتاةة مبدوعة كرمية (جامعة مخيس مليانة-اجلزائر)

ملخص:

يعد ا يماع عنص ففر م عناص ففر التص ففميم الروائ  1اهو ص فففة مش ففرتكة بني الفنون مجيعا وضبدو واض ففحة ا اكوه ففيمى والش ففعر
والنثر 2وهو الص ف ف ففو الداخل كعمار الرواية  3ويعمل على ضش ف ف ففايل عالقا منت،مة ايماعية ضرابطية بني ااحداث واامانة
والشخصيا واازمنة لتحميا االيماعية اكن،مة ايما بينها.
إن ا يماع الروائ يء ف ف ففبط حوله ا،دث واكاان والزم والش ف ف ففخص ف ف ففية وياال ف ف ففبها معب جديدا وميثل ضارارا يوظ" لغايا انية
ونفالية واارية ا العمل الروائ إة ضلتم حركة العامل اأارج وضتداخل مع حركة العامل الداخل لتشال بذلم إيماعا معينا و
م خالت هذا ميا ضفال ف ف فف ،ةلم بذن االيماع الروائ يال ف ف ففعى للتذث ،ا المارا ايال ف ف ففعى م خالت ةلم إ التنوع ا الوحدة
ليحفظ للمارا حتفزه و ل ففغفه ا اكالح،ة  4و ضتبع ااحداث وبالتايل حياوت ضش ففايل عاكني اا :العامل اأارج اكرئ حيث
يتجلى هذا ا العامل ال،اهري للش ف ففخص ف ففيا واامانة وااحداث والعامل اآلخر هو العامل اأف الداخل اجلوايب للش ف ففخص ف ففية
وا،دث والزم واكاان.
/1تعريف االيقاع الروائي:
ضلم الاللاللة م ااحداث اليت ضرضبط معا وضشال بعدا كءمون أكرب جل بني مءامني الرواية . 5
إن المارا اجة إ جرعة مجالية للحص ففوت على لذة ال نص الروائ على أه ففا أن مجاليا النص الال ففردي ضتجلى ا اجلمات
ااديب الذي هو اأص ف ف ففائص ااه ف ف ففلوبية اليت ضعط النص ماهيته الفنية وم مث جتعله قادرا على ره ف ف ففم التجربة وااديب يعاس
الداخل واأارا م خالت اللغة اهو يربز موقفه ورأيه ومينح غ،ه ما يؤم به م أااار.
ض تداخل عناصففر الرواية ا دراهففة ايماعا ا اكاانية أو الزمانية وضلم اليت ضرضبط باالففخاي أو بااحداث كما يعرف االيماع
" م خالت اهمم لرتضيب الرواية و هندهففتها و ضواصففال ا و ضارارا ا و ضنالففيمها وحركتها وضففبطها وضواامها وغ ،ةلم أا له
عالقة مبختل" عناصففر الرواية م أحداث أو أزمان أو أماك أو حىت عاطفة وكل ما قد د ضشففايل بب الرواية " 6وقد جاف
ةكر االيماع الروائ " بذنه الذي يذه ففرك أحلا يص ففنعه ا االنال ففجا الداخل با،وار وااحداث واكش ففاهد"  7حيث يذهب هذا
ااخ ،إ أن االيماع هو الف كا يلعبه االيماع م دور ها ا الرواية وا بنائها وا أبعادها اكختلفة.
إن الرواية اليت جتتاز االيماع بنجاح ضاون قد قطعت لوطا كب،ا او طريا النجاح واالبداع الفين.
إن ايماع أي رواية عنصف ففر مييزها ع غ،ها م الروايا وخصف ففوصف ففية االيماع ال ميا أن ضتارر ا أي رواية حىت ولو كانت
للااضب ن فالهو وةلم الهتحالة التشابه التا بني أحداث الروايا ولخصيا ا وأحداثها وأماكنها وأزمنتها ومواقفها.
 /2خصائص ومميزات االيقاع الروائي:
يموت الب،يس "إن االيماع أيز للف وهو ن،ري حمض مبدئيا ولف ففبيه مباهية أاالطونية أو عالقة رياضف ففية هذا االيماع ال ميا مع
ةلم أن تل" إالحل ا ظروف اريدة وحمددة ا كل حني إة أننا ال جد االيماع الفين لرواية .ا،رب والال ففال  .لتولال ففتوي مثال ا
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رواية أخرى"  8وم خالت هذا الموت اإن االيماع ميزة خاص ف ف ف ف ف ففة لال رواية منفردة أي أن هذا االيماع ال ميا أن يتارر بذي
حات م ااحوات بني الروايا اكخ تلفة حىت ولو كان هذا الروائ نفال ف ف ف ف ففه هو الذي كتب الروايتنيو انه لو ضارر االيماع اهذا
معناه ضارر للرواية وااحداث والشففخصففيا وكل خصففائصففها اكميزة هلا ووهذا يمود إ اارة مفادها أن أي دراهففة لسيماع ا
أي رواية م الروايا هو عبارة ع اعل متجدد ا كل رواية امثال اكايان الروائ الذي هو أهم اك،اهر اجلمالية ال،اهرية ا
الرواية العربية اكعاص ففرة أحلا ه ففتدعى م النماد العرب االهتما به وضمص ففيه ودراه ففته  9اا يماع اكاان ليس ممص ففورا على ماان

معني أو رقعة معينة ا رواية ما واالحل ضش ف ف ففاهبت روايا كث،ة ا ماا ا إةا كانت ضتناوت نفس اكاان خاص ف ف ففة إةا ضص ف ف ف فادف مع
نفس الزمان وااحداث و الشففخصففيا والاال نفالففه ينطبا على الزمان الروائ انه مرضبط باالففخاي واالففياف والذي يراه

اكختصف ففون " االزم ليس حمتوى ضتاد ايه ااحداث حلإمنا هو يرضبط بنا و ركا وجودنا "  10اياون االيماع الزماين للرواية
خمتلفا وخمتصا برواية دون غ،ها.
/3عناصر االيقاع الروائي :ضتنوع ايماعا الرواية الب ضنوع عناصر الرواية وه :
/1الفضاء:
ميثل الفءففاف أمانة الرواية مجيعها وااليماع اكن،م للحوادث اليت ضمع ا هذه اامانة وضوجها ن،ر الشففخصففيا ايها ايحتاا
الفءف ف ف ف ف ففاف إ أمانة عدة ةا بنية نابءف ف ف ف ف ففة با،ركة والفعل متماثلة ا عالقا ا وطبيعتها وداللتها و يث يبدو الفءف ف ف ف ف ففاف إطارا
،وادثها وصراعا ا ووجها ن،رها االفءاف ميثل ا،يز اكااين الذي ضتم،هر ايه الشخصيا واالياف متلبالة بااحداث ضبعا
لعوامل عدة ضتصل بالرؤية الفلالفية وبنوعية ا،س ااديب و الاهية الااضب " 11إة ال يرضبط الفءاف بالزمان واكاان احالب
وإمنا يميم صال وثيمة مع اكاونا الالردية ااخرى منها عالقته بااحداث والشخصيا عرب خطية ااحداث الالردية اهو
حل
اكالف ف ففار الذي يتبعه الالف ف ففرد وعلى اعتبار أن الزمان واكاان ميثالن العامل ااهف ف ففاه ف ف ف ا حتديد هف ف ففياح االثار اادبية م حيث
التماهلما على معب إنالاين اتبدو صلة الفءاف هبما ا النص الالردي أكثر عمما م بمية اكاونا الروائية ااخرى.

/2الزمان:

هو عنصر ها م عناصر االيماع الروائ وهو ليس ممصورا على حتديد حمبة معينة أو وقت حمدد ا رواية ما االزم كما يرى
ميشات بوضور ..ليس حمتوى ضتاد ايه ااحداث إمنا هو يرضبط و يتعلا بنا
و ركا و جودنا  11..وهذا يعين أن الزمان الروائ ياتال ف ففب معناه م خالت عالقة اال ف ففخاي باال ف ففياف و العامل و م
خالت اهم الشففخصففية كا حوهلا خمتزلة اازمنة و اامانة و التغ،ا االجتماعية و ا،ءففارية وماتفة أبعاد هذا الوجود ا ،،ة
زمنية معينة.
ان االيماع الزماين ا الال ففرد يش ففال اهم اكاونا االه ففاه ففية له و اةا ال وجود احداث و لش ففخص ففيا وال حىت ،وار خارا
اطار الزم و "هو ا،يز اكعين الالمرئ و اجملرد ا االن نفال ف ف ف ف ف ففه"  10و هو ةو اعالية كب،ة ا النص الال ف ف ف ف ف ففردي و اهو احدى
الركائز ااهففاهففية اليت ضالففتند إليها العملية الالففردية إةا أن الزم يالففبمه الالففرد لذا اإن إلففاالية اادب الروائ عموما مردها إ
إلاالية زمنية.
إن أاية االيماع الزمين ضتمثل ا :أن الزم حموري و عليه ضرتكب عناص ففر التش ففويا و االيماع و االه ففتمرار مث إنه حيدد ا
الوقت نفاله دوااع أخرى مثل الالببية و التتابع و اختبار ااحداث .
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حد بعيد طبيعة الرواية و يشففالها بل إن لففال الراوية يرضبط ارضباطا وثيما مبعاجلة عنصففر الزم و لال
أيءففا إن الزم حيدد ا حل
مدرهة أدبية ضمنيتها اأاصة ا عرضه.
مث إن الزم ليس له وجود مال ففتمل يال ففتطيع المارا أن يال ففتخرجه كما هو ا،ات بالنال ففبة للش ففخص ففيا أو اال ففياف اليت
ضش ففغل اكاان او م،اهر الطبيعية و االزم يتخلل الرواية كلها ال نال ففتطيع دراه ففته دراه ففة جزئية اهو اهليال الذي ضش ففال اوقه
الرواية 11..
* /طبيعة االيقاع الزماني:
أن االيماع الزماين الذي ميثل بعد البناف ا النص الروائ ا هيالية الزم ينمالم ا قالمني  :الزم النفال أو الداخل و
الثاين الزم الطبيع أو الزم اأارج .

أ/ايقاع الزمن الداخلي أو الزمن الداخلي :أي النفالف ف  :ميثل اأيو اليت ضنال ففج منها ،مة النص الروائ ..و هو حيتوي على
متر عربه التحوال الال ففرديةو و قد ميتد ا الرواية ليغط ارتة زمنية متتد بالال ففاعا أو اايا أو
دميومة ا،دث كعامل اه ففاه ف ف حل
الالنني أو المرون12..
ب /ايقاع الزمن الخارجي أو الزمن الخارجي :الطبيعي :وهو" ميثل اأطو العريء ف ف ف ف ف ف ففة اليت يبب عليها النص الروائ بركن ية

التار

و الاوين "13.

زم المف ف فرافة :هو ممدار الزم حمددا بالالاعة الذي يالتغرقه المارا ا قرافة الرواية14.
زم الاتابة "وهو عدد الالاعا اليت يالتغرقها اكؤل" ا كتابة روايته15.
و أا هبا اا يماع الروائ هو التناوب الزمين اكنت،م لل،واهر اكرتاكبة
ب/ايقاع المكان :ال لف ففم أن االيماع اكااين ميثل حمورا أهف ففاهف ففيا م اااور اليت ضدور حوهلا الرواية .اتفاعل العناصف ففر اكاانية
يشال بعدا امجاليا م أبعاد النص ااديب 16

إن ضعدد اامانة ا الال ف ف ف ففرد ةا أاية على مال ف ف ف ففتوى التش ف ف ف ففايل الروائ وهو ياش ف ف ف فف" ع جوانب إ ابية دالة على حيوية
الشخصية كما أنه يعط دالال ماانية متنوعةو و هو حمور م اااور اليت ضدور عليها ن،رية اادب و اهو ليس جمرد خلفية
ضمع ايها ااحداث و يتشففال اكاان باخرتاح الشففخصففيا له ا ااحداث اليت يمو هبا اإةا ما ضتم البحث مثال ع ضغ،ا
اامانة ا رواية ما و ضارارها و ع ايماعها و ن،امها بص ففورة خاص ففة ناتش فف" إ أي درجة ضبدو هذه اكتغ،ا موض ففحة و
مفهمة لتء ف ف ففمني الرواية و حركتها و نش ف ف ففاطها وحد ا ا الوقت ةاضه وكم يتء ف ف ففام اكاان مع العناص ف ف ففر ااو التابعة لهو ان
اكاان الروائ ال يعيش منعزال ع باق عنص ف ففر الال ف ففرد كالش ف ففخص ف ففيا و ااحداث و الرؤيا الال ف ففردية و اعالقة اكاان با،دث
الروائ عالقة ضالز و اءال ع عالقة اكاان با،دث ضتجالد عالقة اكاان بالشخصيا
 ..االشخصيا ه اليت ضعيش ا هذه ااماك ضتالحم معها و ضندمج ايها حتس بذلفتها "17
إن االنتمات م ماان إ ماان بصففاحبه حتوت ا الشففخصففية و أما االنطالح م ماان م دون التما م ا،ركة ايعترب ع
العجز و ع عد المدرة على التفاعل مع العامل اأارج .
كما أن اكاان يش ففال حالة أو وض ففع ما لش ففخص ففية ا الرواية و حركتها م ماان إ آخر كما ياون اكاان هو اهلدف م
وجود الروايففة أو العمففل الفين مجيعففا اهو األفيففة اليت ضمع ايهففا أحففداث الروايففة 18و اجملففات الففذي يتيالف ف ف ف ف ف ففر ايففه ااحففداث م
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التحوال على مال ففتوى الش ففخص ففيا م أاعات و أقوات وال ميا أن نال ففتغين ع اكاان انه ال وجود حدث ا زمان مبعزت
ع اكاان " ااكاان هو الذي يؤه ف ففس ا،ا انه عل المص ف ففة اكتخيلة ةا م،هر أاثل ك،هر ا،ميمة " 19أي أن اكاان
يؤثر ا الشخصية و يمو فزها إ ا اد ااحداث .
ج/الحدث :يعد ا،دث م أهم عناص ففر لبناف الروائ وهو جمموعة م اااعات والوقائع مرضبة ضرضيبا ه ففببيا ضدور حوت موض ففوع
عا وضص ففور الش ففخص ففية وضاش فف" ع أبعادها وه عمال له كما ضاش فف" ع ص فراعها مع الش ففخص ففيا ااخرىو وه ااور
ااهاه الذي يرضبط به باق ماونا المصة ارضباطا وثيما21.
اا،دث هو العمود الفمري ا الرواية انه يربط عناصرها ببعءها البعض و ال ميا دراهته مبعزت ع ضلم العناصر.
ايماع ا،دث:
ان ايماع ا،دث يتجال ا الرواية ال ف ففب طريمة اليت يعر ،الروائ لروايته ضبعا لثمااته ورؤيته الفنية و امد يبدأ قص ف ففته م أوت
أحداثها مث يتطور بذحداثه و ل ففخوص ففه ضطورا أماميا متبعا اكنهج الزمين أي الطريمة التمليديةو وقد يبتدأ المص ففة بنهايتها ايص ففور
النهاية مث يعود بنا إ األ" ك ضاش فف" ااه ففباب والش ففخص ففيا وقد يتبع أه ففلوب الالوع والتداع ايبدأ م نمطة معينة
ويتمد ويتذخر حالب قانون التداع الطريمة ا،ديثة كل ةلم مرتوك لعبمرية الااضب و متانه م أدوا الاتابة22.
إن ضرضيب ا،دث ا الرواية هو الذي حيام على مجاليتها ان الرتضيب اجليد احداث الرواية يءف ف ف ف ف ف ففف على النصف ف ف ف ف ف ففموة ومجات
ياالبه ميزة خاصة بهو انه أهم عنصر ا قدرضه على إبال الرهالة للمتلم واليت ضتجلى ا حس وضرضيب ااحداث الروائية .
ا،دث على أه ف ف ف ف ف ففا أنه جمموعة وقائع منت،مة أو متناثرة ا الزم اهو اقرتان اعل بزم و ابناف ا،دث هو ضرضيبه أو ضواليه ا
الزم وض عد م العناصف ف ف ففر اكهمة ا الرواية انه يشف ف ف ففغل مالف ف ف ففاحة واهف ف ف ففعة م أجزائها وضؤخذ ا،ركة أاية كب،ة لنموه وضطوره أا
يالاعد على ارضبا الرواية وانتفاعها.
إن ضذث ،ا،دث ا المارا يتجلى عندما ضال ف ف ف ف ف فف ،ااحداث على هيئة أجواف ضتحرك بن،ا خاي ضؤدي إ ضذث ،مبال ف ف ف ف ف ففر عليه
يش ف ففعر م عه بذن ااحداث ضال ف فف ،واا ن،ا مره ف ففو وهذا التغ ،التموج هو االيماع ا التفاو والتنوع ا درجا االنتمات أا
يصف طابعا مجاليا وايماعيا على الرواية.
إن ايماع ا،دث أو اكاان ا الرواية ل" ا اكتلم ةوقا مجاليا ولذة ةهنية معراية ا حالة اكتشف ف ف ف ف ف ففاف الرموز والدالال
هلذا ا،دث أو ةلم اكاان الذي قصده الراوي وضعمد ةكره ا الالرد ليش ،إ معب معني
/ايماع الشخصية:
يتجلى ايماع الشخصية ا كو ا ضعترب مدار اكعاين االنالانية حمور ااااار واآلراف العامة وهلذه اكعاين وااااار اكاانة ااو ا
الرواية و اه ااور الذي ضدور حوله الرواية كلحلها ووه عنصففر مركب ال ميا اصففله ع عناصففر الرواية إة إن العناصففر ضتءففاار
وضتعاون وضالاهم ا إضافة عنصر الشخصية وإغنائه24.
إن الش ففخص ففية ضتغذى با،دث وجتعله ينمو عرب اكال ففار الروائ وضعرف الش ففخص ففية على أ ا كل .. :مش ففارك ا أحداث الرواية

هلبا أو إ ابا أما م ال ينتم إ ا،دث وال يشارك ايه ال ينتم إ الشخصيا بل جزفا م الوص"25.. .
أما الش ففخص ففية ه اارك ااه ففاه ف والعنص ففر اكؤثر ا العمل الروائ والدااع إ ضطور ااحداث ومنائها وهو يدت على اكاانة
اهلامةو اليت حتتلها الشخصية ا عالقا ا باكتلم الذي أصبح اجلذع الثاين للنص عرب إعادة اهمه وصياغته.
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يموت عبد اكالم مرضءى ..أن الشخصية قادرة على ما ال يمدر عليه أي عنصر م اكشاال الالردية ...إن قدرة الشخصية
على ضممص اادوار اكختلفة اليت حيملها إياها الروائ

علها ا وض ف ف ففع أتاز حما 26...إةن الش ف ف ففخص ف ف ففية ه اارك الرئيال ف ف ف

للرواية م خالت ضالي،ها ل حداث و اه ضتحرك ضم الفءاف الزماين و اكااين.
إن ايماع الش ففخص ففية يتش ففال ا الرواية أي أن االيماع الروائ يتش ففال م حركة الش ففخص ففية بااحداث ا اكاان إة أن ا،ركة
عنصف ف ف ف ف ف ففر جوهري ا ال،واهر مجيعهففا وميا متييز ثالثففة أنواع م ا،ركففة  :ا،ركففة ا اكاففان أو ا،ركففة ا الزمففان أو أ ففا ضاون
انفعالية وهذه قليلة ا،دوث27..
ضتحرك الشف ففخصف ففية حركة داخلية معنوية وه اليت ضشف ففمل حتركا ااااار واأواطر وااحاهف ففيس والعواط" اليت ال ضااد حتس
واكنها ا الواقع أكثر ما عليه وأقوى ضذث،ا ا اضءاح ااحداث كما ضتحرك اءال ع
ةلم حركة مادية خارجية ض،هر م خالت ااحداث واامانة واازمنة.
االش ف ف ف ف ففخص ف ف ف ف ففية إةا حتركت م ماان إ آخر بش ف ف ف ف ففال ايماع منت،م ضش ف ف ف ف ففال اامانة اء ف ف ف ف ففال ع ظهور العما الفلال ف ف ف ف ففف
ل حداث25.
إن ا يماع يتجلى ا منط الشخصية اال ابية اليت ااحداث وضطورها و حيث ضغتنم الفرصة وضؤثر ايم حوهلا م النا اتتخذ
عواطفها وانفعاال ا طابع العمل وضنبع ا ابيا ا م حركتها اكتميزة والبناف واو ضغي ،الواقع اكعيش جمتازة بذلم ما يعرتضففها م
حتميما أو مواق".
أما االيماع بالنالففبة للشففخصففية الالففلبية ايبتدا ا وقواها جامدة لتلم ااحداث وضالففتجيب حيافا م حوهلا ا اهففتاانة
وخءوع وال ضطلا عواطفها وأحاهيالها الداخلية إالحل ا ااحال والتخيل.
إةن خصف ف ف ففوصف ف ف ففية ااحداث اكتعاقبة و ااحاهف ف ف ففيس ولعواط" لفرد ما ه خاصف ف ف ففة به وأيزة له إة م الصف ف ف ففعب أن نعثر على
لخصني يتشاهبان متاما ا خصوصيتها وعمومتيها وحمائا ضاوينها النفال والفاري والعاطف الال لخصية ميزة خاصة هبا
وحركتها م ماان إ ماان ضشفال ايماعا معينا ينطوي على رموز ودالال ضاشف" ع بعد م أبعاد النص الذي يتءفمنها
الالياح خفية ا بعض اابيا .

خالصة القول عن االيقاع المكان و الزمان :
إن حركة ايماع اازمنة و اامانة لرواية ما ضلعب دورا بارزا و ظاهرا و دقيما ا ضش ف ف ف ففايل عامل الرواية اكتش ف ف ف ففابم وو أاية
االيماع ا معامل الرواية يام ا مدى ضوظي" الراوي للزمان و اكاان بشف ففال منت،م و دقيما لتجالف ففيد البنية الروائية م جهة
وا طرح اكءف ف ففمون الروائ م جهة أخرى إة أن اارك الرئيال ف ف ف احداث الرواية ا هذا الالف ف ففياح و لعاكها لال هو الزمان و
اكاان أي اازمنة و اامانة وحيث ضص ففبح ايماعا ا اكنت،مة و اكرتابطة ه التش ففايل ا،ميم و اأف بداع الال ففرد و جماله
الفين و اكوضف ف ف ف ففوع اا يماع اكاان و الزمان ا ال رواية أاية و دور ا بلورة أبعاد الشف ف ف ف ففخصف ف ف ف ففيا و عواملها و لرصف ف ف ف ففد حركة
الشخصيا عرب اامانة و اازمنة مث عالقا ااحداث باكاان .
 -IIايقاع اللغة الروائية
ضعد اللغة اكميحلز ا،ميم للرواية إ جانب ا،يز اكااين و الزماين و الشخصيا و ااحداث وحيث ضعترب الوهيلة التعب،ية اليت
ينبغ عليها الره ففالة ا بداعية اليت يص ففغها الراوي اعتمادا على مجل متنوعة و ص فففية حوارية مش ففهدية و غ،ها وااللغة م أهم
ماونا اأطاب الروائ اال ميا بص ف ف ففور رواية بدون لغة و اه وه ف ف ففيلة لص ف ف ففنع الرموز اليت يلتحم بعء ف ف ففها مع البعض االخر
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لتاون ااحداث و اا ماك و ا،ركا و الش ف ف ففخص ف ف ففيا و التجارب  ..اال بد م أن ضاون اللغة الروائية قادرة على ايص ف ف ففات
العواط" و ااحداث إ المارا بال فف ،و ه ففهولة  28..ان اللغة ن،ا متاامل ضتذل" ا ضركيبه كل ا،ركا وااااار والص ففور
والرموز أي أ ا حاملة للفار و مءامني النص.
حد ةا ا بل م جتاورها التارار
إن االيماع الروائ الذي يعتمد على اللغة لبيان مجاليته و متيزه ال ينطلا م اكفردا ا حل
الرتكيب عرب ضاراره النحوي أو ا،را ميانه م أن يال ف ف ف ف ف ففهم ا ا اد ايماع أيحلز بإحيافا و نغما هلا عالقة متينة مبا يريد ان
يوصف ف ففله الراوي عرب هذه اجلمال ية هلذا االيماع النحوي أو ا،را اكتارر و ميتاز هذا االيماع مبا ةكره صف ف ففاحب كتاب دراهف ف ففة ا
بنية االيماع الروائ ةي الطابع الزمين الذي ميا ضالميتهبالالزمة29.
إن الرواية ه البنية اادبية الزمنية االبداعية اأاص ففة اكعربة بلغتها الال ففردية ع الوع التار اكعرا و الوجداين و اللغة الروائية
عبارة ع واه ف ف ففطة ضتذل" م وحدا متتالية ضاون ل ف ف ففاال خطيا للتعب ،يتحرك متجها إ ااما و ء ف ف ففع أص ف ف ففائص الزم
الثالث وه :اكوضففوع و الشففال و الواهففطة أو الالزمة أو اللغة وال ميا أن ضفصففل عناصففر التعب ،ا الرواية م هففرد ووصفف"
و حوار ع بعءها ا ا ضتداخل ا أداف وظيفة االبال و ايصات النص انيا ا اكلتمى .
 -1االيقاع السردي :
يعترب الالرد الايفية اليت ضروى هبا الرواية عرب ثالث ماونا :الالاردو الروايةو اكالرود له اهو اعل نمل ا،ااية ا اكلتم اتتم
عملية الال ففرد ا الص ففياغة لتش ففايل نص اين يرضم بميمته اجلمالية إة أن الال ففرد أداة لتال ففيح العالقا بني العناص ففر الفنية اليت
يمو عليها النص الروائ وحيث ضتم عملية االنتمات م مالف ف ف ف ففتوى إ آخر ع طريا الالف ف ف ف ففرد و اا يماع الالف ف ف ف ففردي يتمثل عرب
اكال ففتويا إة ينتمل الال ففرد م مال ففتوى ه ففردي آلخر ا رواية واحدة و قد جده ا رواية أخرى حيااظ على مال ففتوى معني م
الالرد إة يمو على إدخات موق" ما بواهطة كال معني مبوق" آخر30.
ميا ضوضف ففيح االيماع الالف ففردي مبثات اولف ففرما اكلم مث ماضت اكلاة قصف ففة و لا ضتحوت المصف ففة إ ل ف ف ف آخر حني نموت
:ما اكلم و ماضت اكلاة حزنا عليه واالتال ف ففلال ف ففل الزمين باق كما هو لانه حما س الال ف ففببية وأما إةا قات المائل  :ماضت
اكلاة و مل يعرف أحد الالففبب حىت ضبني أن مو ا جاف حزنا على مو اكلم واالففنالحظ أن المصففة ااهففاهففية بميت نفالففها
ا أةهاننا كملتمني لانه أخرا المصة يعين االنزياح م لالها الباليط إ لال أكثر ضعميدا مع ا،فا على الالبب و ةلم
ان اللغة ا ن،امها ااهف ف ففا ضتيح التمدمي و التذخ ،و أيءف ف ففا أن اللغة ضءف ف ففم للراوي و اكلتمى اهف ف ففتيعاب ا،يز اكااين الذي
حيدث ايه اكو ان اعل ا،ا أي الالرد ال يتم االحل م خالت اللغة حيث ضنف ايه روحه اليت لد هبا .
ضتناوت اكماطع ا لالففردية ااحداث و ه فريان الزم و اهو إحدى طرح ضمدمي ااحداث و اكوضففوعا و الشففخصففيا ا الرواية.
اهو إحففدى أدوا الراوي ا ضمففدمي رؤيتففه ع ا،يففاة اليت يطمح ا أن يرى النففا ايهففا يالف ف ف ف ف ف ففتبففد هلففا بعففاكففه الفين و إيمففاعهففا
اكوهيم .
 -2اإليقاع الوصفي:
يمو الوص ف ف ف فف" بدور مهم ا التعب ،الروائ اهو ااه ف ف ف ففا الذي ضبب عليه الرواية م حيث خدمة أحداثها حيث يرى بعض
الباحثني أن الوص ف فف"  ..يال ف ففتخد ليمو بدوره ا حتديد إطار ا،دثو و ضص ف ففوير الش ف ففال الفيزيم ل بطات و الش ف ففخص ف ففيا
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الرئيالففية و وخلا عامل يؤكد بفءففل ضشففاهبه مع عامل الواقع أنه ال يفعل هففوى ضصففوير هذا الواقع و ثمله و إيءففاح بعض ااااار
اليت يرى الااضب أن هلا أاية 31 ..االوص فف" م اادوا ااه ففاه ففية اليت يال ففتخدمها الراوي لتحديد إطار ا،دث ويوظفه م
أجل رصف ف ف ف ف ففد م،اهر ا،ياة اليت ضصف ف ف ف ف فففها الرواية م أماك ومناظر الطبيعية اكختلفةو وم،اهر الشف ف ف ف ف ففخصف ف ف ف ف ففيا الفردية وبيئتها
االجتماعية واما لتعاقب اازمنة م اصوت أو لهور أو هنني وما يتالم به كل عنصر م عناصر الرواية م صفا .
إن ايماع اللغة الروائية عرب منط الوص فف" الذي هو ةكر الشف ف ف كا ايه م ااحوات و اهليئا و إة يش ففال ن،اما أو نال ففما
م الرموز والمواعد اكالففتعمل لتمث يل العبارا أو ضصففوير الشففخصففيا أي جمموع العمليا اليت يمو هبا الروائ بغية ضذهففيس
رؤيته الفنية وإبداعه الفينو يام ا الوصفف" البالففيط والوصفف" اكركب حيث يتاون ااوت م مجلة وصفففية مهيمنة ال حتتوي
إالحل على بعض الرتاكيب الوص ف فففية ااخرى ا حني أن الوص ف فف" اكركب ينتمل م الوص ف فف" إ أجزائه وماوناضه ومعب هذا أنه
ينتمل م اايط العا هلذا اكوصوف عرب أاعات الالرد بوصفها حوااز ضمع على لخصية عمل ما32.
إن أهم ملمح اين ا رواية ما يتجلى باهتخدامها الوص" هو بط ا،ركة بل هاو ا على عاس اهتخدامها يماع الالرد و
ا،وار .حيث ي تعلا هذا الوص فف" بعر ،اامانة واك،اهر اأارجية .إن االيماع الوص ففف له المدرة على التص ففوير حيث يص فففه
بعء ففهم  ..بذنه إحياف ال ائ يتجاوز الص ففور اكرئية ال على أنه ضش ففايل ل ل ففاات و االوان احال ففب ولانه على أنه ضش ففايل
مع م،اهر ااالوها م أصوا و روائح وألون وألاات وظالت 33 ..
 3إيقاع الحوار:يعترب ا،وار إحدى الطرح اكال ف ف ففتعملة ا الرواية بني ل ف ف ففخص ف ف ففيتني أو أكثر للتعب ،ع قء ف ف ففية معينةو اهو م الوه ف ف ففائل اللغوية
اكالف ففتعملة ا ا الرواية وغ،ها م ااعمات اادبية .وإةا ما كان ا،وار انيا اإنه يتميز با از واكوضف ففوعية و ا اصف ففاحو وهو
الطابع الذي يتالا به الاال بطريمة جتعله يث ،االهتما باهتمرار .
إن ا،وار نءففع عليه مالففؤولية نمل حركة ا،دث م نمطة إ أخرى داخل النص ويالففتخد جنبا إ جنب مع الالففرد لياون
جزفا منه ومتمما له .وليس عنصرا دخيال عليه34.
يتجلى ايماع اللغة الروا ئية ا عنص ف ف ففر ا،وار بتميز ا،وار الرتميزي بنوع م ايماع اللغة حيث مييل إ االحياف والتلميح بعيدا ع
ااهلوب اكبالر و الشرح الزائد ال،اهر اهو بناف اين ينتم الروائ أحال ااهاليب اكعربة ع الشعور والعاطفة وع ااااار
العميمة اا،وار أكثر ا ازا وااصاحا وا ازا م ااادثة اكبالرة.
يتمثل ايماع ا،وار ا مدى إماانية حتام الروائ ا ا ا،وار وانال ف ف ف ففجامه وانء ف ف ف ففباطه وأن يبعده ع ا طناب الذي ال طائل
منه.
كما يتميحلز ايماع ا،وار ا داع ااحداث واكواق" إ ااما ا الرواية حيث يعمل ايماعه على ضغي ،رضابة الال ف ف ففرد ويعمل على
ضنويع ااحداث واكواق" وايءففاحها ويعمل ايماعه على جذب اكتلم وضصففور الشففخصففيا وه ا موق" حوارها والاشفف"

ع أعماقها ايتعرف المارا على الش ف ف ففخص ف ف ففية ا العمل الفين الروائ كم يوح له بص ف ف ففدى ااحداث وغ،ها وا هذا حيدد
الدارهون نوعني م ا،وار 35.
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ا،وار ال ذي يدور بني الش ففخص ففيا ا النص ففوي اادبية وا،وار الداخل أو النفالف ف وهو الذي ضالم ايه الش ففخص ففية نفال ففها
ديث خاي جداو قد ال ضريد البوح به.
إن العمل الفين المائم على عناصف ف ف ففر معينة م أحداث وموضف ف ف ففوع ولف ف ف ففخصف ف ف ففيا وأمانة وأزمنة ضبمى خياال ا ةه الروائ
والال ف ففارد حىت إةا ج علها ض ف ففم نال ف ففيج م الال ف ففرد وا،وار والوص ف فف" أي ض ف ففم لغة روائية بإيماعا ا و مجاليتها و موه ف ففيماها
جتالد ا الواقع وجذبت إليها المارا واكتلم على اختالف درجا م .انه هبذا العمل علها طاقة ضعب،ية ااعلة.
خاتمة
إن االيماع الروائ هو عبارة عامل اامانة واازمنة وااحداث ا حركتها وضغ،ها وبناف الرواية ومعمارها وهندهف ف ف ف ف ف ففتها كما
يشف ف ففال االيماع ا الرواية عاكني عامل ظاهري خارج وعامل داخل نفال ف ف ف اهو يعين بااحداث م حيث وقوعها وضشف ف ففالها
وضن،يمها ا نال ففا معني ينال ففجم مع بناف الرواية الال ويبلور عاكها وموض ففوعها ومء ففمو ا كما يعين بالش ففخصف فيا وهو كل
يشال ناليجا والذي يمو االيماع الروائ بتن،يم وضرضيب وهندهة هذا الناليج داخليا لال عناصر الرواية حيث يربط االيماع
كل جزئيا ا ييو دقيمة متينة خفية أو ظاهرة هذا النالففيج مبا ايه م ضوزيع وايماع ل حداث واامانة واازمنة والشففخصففيا
هو الذي يشف ففال عامل الرواية الفين و اكءف ففموين وم خالت نالف ففجه والتما والنجاح ا بلورضه يربه ع متيحلز الراوي وإبداعه
ا حبم عناص ف ف ففر الرواية ومتانه م جذب المارا واكتلم م خالت موه ف ف ففيماه ومجاليته االيماعا الال ف ف ففردية يموت ب،يس ..إن
االيماع الروائ هو ايماع للمحاورا بذ كملها وللحوادث واكش ف ف ففاهد الروائية ابعض الروايا يذه ف ف ف فرنا انال ف ف ففجامها الداخل بموة
الروابط اليت ضوح هبا وضمعدها وبايماع ا،ركا الروائية اليت ضتصالب ايها  ..اا يماع هو أحد أهرار قوة الرواية وإبداعها.
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السينما والرواية المغاربية :إشكالية تحويل النص الروائي إلى عمل سينمائي
وهيبة هحوان /إلراف :د .امساعيل زغودة (جامعة مخيس مليانة-اجلزائر)
ملخص:
يالعى هذا اكمات اكوهو ب ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف  ( :الالينما والرواية اكغاربية :إلاالية حتويل النص الروائ إ عمل هينمائ ) إ ضتبع أهم
البحاثة م حتويل النص الال ف ففردي الروائ إ عمل اين ه ف ففينمائ و مع حماولة الوقوف على عالئمية الال ف ففينما
اآلليا اليت متا حل
بالرواية عموما والرواية اكغاربية خصوصاو بعدما حممته هذه العالقة م حتوال جذريحلة اريدة ا جمات ا بداع.
الكلمات المفتاحية :هينماو رواية مغاربيةو نص روائ و عمل هينمائ .
Abstract:
This article, tagged with: (Cinema and the Maghreb novel: the problematic
conversion of fiction to film work), seeks to track the most important mechanisms
that enable researchers to convert narrative narratives into film artwork, while
trying to stand on the relational of cinema in general and the novel Maghreb
Especially, after this relationship has achieved a unique radical transformations
in the field of creativity.
مقدمة:
هعت الرواي ف ف ف ففة اكغاربي ف ف ف ففة إ مواكبت حركة التطور واأءوع لرهانا ا،داثف ف ف ف ففةو اليت مسحت هلا باالنتمات م جنس اين
إ جنس اين آخر أو بااحرى م النص اكاتوب إ اكرئ و وهذا إثر ضداخل لصف ف ف ففيا بف الالف ف ف ففينما الذي دخل عامل اادب
م الباب الواه ف ف ف ف ففع اذحدث جتاوزا واخرتاقا للمذلوف ا اجمل ات الروائ ه ف ف ف ف ف فواف على ص ف ف ف ف ففعيد التجريب أ على ص ف ف ف ف ففعيد التمثيل
حتوال جذريا ا جمات ا بداعو بل داع بالرواية اكغاربية
اكش ف ف ف ففهدي .إن هذا اأرح والتحوت م الن حل
صف ف ف ف فاين إ الال ف ف ف ففينمائ حما حل
خصيصا إ اللحلحاح بركب ا،ركا الروائيحل ففة العاكيحلف ففة اليت اتحت مداها على ا الالينما.
حل
يتمحور موض ف ففوع الدراه ف ففة الذي بني أيدينا حوت إل ف ففاالية طاكا ل ف ففغلت أةهان النماد وهجال ف ففت هبا أنفس الباحثني أال وه
ويامل الثاين؟ وهل با ماان حتيينهما وحتويل النمط ااوت أي
مالف ف ف ف ف ففذلة الرواية والالف ف ف ف ف ففينما والعالقة اليت ضربطهما وأيحلهما حيوي حل
الروائ إ عمل اين هينمائ ؟ هذا ما هنحاوت ا جابة عنه ا هذه الورقة البحثيحلة.
 /1عالئقية السينما بالرواية المغاربية:
ل ف ف ف ف ف حلفالت الرواية اكغاربية انعطااا حامسا ا مال ف ف ف ف ففارها ا بداع ا،داثويو أي انتملت بلفي،ا ا م اكدار اكمروف إ
مانتها م اكتالاب قيم ومدلوال رؤيويحلة
اكدار اكرئ و مالتفيدة م مجلة م اكعطيا البصرية واادوا ا جرائية الفنيحلة اليت حل
ءف ف ف فد اارة االنفتاح على
جديدةو ةاك أن الطبيعة ا،ياضيحلة ضفر ،خص ف ف ففوص ف ف ففيحلة ا ندماا والتطلحلع او ااااو وهو ا،ات الذي ع حل
خالقة ما كان هلا أن حتص ف ففل
ااجنا اادبيةو اذخذ بذلم الرواية نص ف ففيبها الميم بعد أن اه ف ففتلهمت ضص ف ففورا ورؤى انيحلة حل
الالابع.
عليها لوال احتااكها بالف حل
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

325

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
الامو ومازالت ضالف ف ففتوعب الوقائع والزمان واكاان والشف ف ففخوي
ما ضزات الرواية ضتمتحلع بشف ف ففالها النثري اجلمل الطويل م حيث حل

بصففيغة لغوية درامية على الرغم م خءففوعها لرهانا ا،داثةو اه مصف حلفرة حىت اليو على ا لتزا بذصففالتها ومسا ا وعناصففرها

اكتجذرة ا ل ف ففخوص ف ففهاو وكا كانت اللغة الروائيحلة لغة أدبية بامتياز متتلم ناص ف ففية اجملاز وا نزياحيحلة ا نال ف ففميحلتها كان وال حلبد على
حل
الال ف ففينمائ االه ف ففتعانة هبا ا ضش ف ففايل ااحداث الفيلميحلةو إة ه ف ففاات براعة اللغة الروائيحلة بدواهلا الال ائيحلة ا التذث ،ا اكتلم و
الفينو إة عملت هاضه اللحلغة على جتاوز الرؤيوي إ
وهو العامل اهلا الذي طاكا ث عنه الالف ففيناريالف ففت ليغلا به ثموب منجزه حل

أبعاد قيميحلة أخرى إ حل ا وباختص ف ف ف ففار اللحلغة اكفتوحة اكدىو ضلم اليت متنح للمش ف ف ف ففتغل عليها ضيما جديدةو رؤى جديدةو دواتو
حد هلا.
ضصورا متوالدة ال حل
امتيازا و حل
ص ف فة وأن الالف ففينما طاكا اهف ففتلهمت أحداثها م ا،اايا
ضتحلفا الرواية مع الالف ففينما ا االجرافا اكنهجية واادوا الفنيحلةو خا حل

الرابط بني هذي الفنحلني هو ااه ف ففلوب الدرام ا عر ،ا،دثو
ولعل حل
وطاكا اقتبال ف ففت منها ما يص ف ففلح أن ياون ضيمة ايلميةو حل
نتما بواهطته م
أن الدراما " أاءل وهيط للتعب ،ع الواقع "()1و اه كما يزعم مارض أهل " أوهع لال عياين حل
ةاك حل
أن ا،ياة مليئة بالتناقء ف ففا " وضناش ف فف" م
التفا ،بااوض ف ففاع ا نال ف ففانيحلة "()2و وا،اال النفال ف ففية واكص ف ففائر الاونيحلةو ةاك حل
صف فراعا ال ضمو حلإال على مبدأ التناقض اكرير بني اأ ،والش ف حلفرو
لب الوجود ا نال ففاينحلو وضلم ال حل
أحداثها جمموعة صف فراعا ه حل
معرب ع حات اانا واآلخرو اال م
اللحلذان حيملهما ا نالف ف ف ففان ا داخله "()3و وهو ما ضعمل الدراما على بثحله كو ا أحال ف ف ف ف حل
الروايفة والالف ف ف ف ف ف ففينمفا " كيفانفان متبفاينفان بيفد أ مفا متتلافان جفذورا موحفدة ا الفدرامفاو حيا لنفا م خالهلفا أن نفدمج أو افذف أو
ُنتصرو اجل الوصوت إ مماربة انيةو ضُالتغل ايها عناصر التشابه للتحايل على كيفية العمل "(.)4

وبناف على ةلمو ضبمى الالف ف ف ف ف ف ففمة اكشف ف ف ف ف ف ففرتكة بني ما هو روائ وما هو ايلم مذخوة م النمطيحلة الدراميحلة واكتمثحللة ا االفة بني
ص ف ففا اكميحلزة جلمهورهاو ااجلمهور يمبل
العر ،والن،حلارة اجلماه،يةو ام أهف ففباب االرضماف النالف ففا ا الدراما ا،ا ه ضلم ال حل
على ما يعر ،ويتفاعل معه ويشففارك ا ضوجيهه الوجهة النمدية اكناهففبةو وضلم الصفففة كامنة ا الرواية أيءففاو ان المارا يؤثر
ا نوع الاتابةو كما أنحله مبميحلزاضه الذوقيحلة والرتبويحلة والثماايحلة يش ف ف حلفال اابعاد الغامء ف ففة وغ ،اكاتوبة واكتء ف ف حلفمنة ا النصو ما ينمل
العالقة بني طرا العملية إ حالة م االفة والتفاعل ا ،م خالت ما يمرأ أو ي،هر على ل ف ف ففال ف ف ففة الال ف ف ففينماو ال ه ف ف ففيما وأن
الع القة الرابطة بني اكؤل" والنص ضنته عندما ضبدأ العالقة بني الش ف ف ف ف ف ففخص ف ف ف ف ف ففية واجلمهور ويص ف ف ف ف ف ففبح هنا طراا اكعادلة اكمثل أو
الشخصية /اجلمهور بدال م اكؤل" /المارا وه عالقة قائمة على التفاعل اكالتمر والدائم على طوت ه،ورة ا،دث(.)5
وكا كانت "اكتعة والفائدة غاية الف ومنتهاه واا اللتان متيزانه ع ه ف فواه م اااعات ا نال ف ففانيةو كانت الرواية والال ف ففينما ا ال
خترجان ع ةينم ا طاري و ان ا نال ف ففان ال د م يعرب عنه ضعب،ا ص ف ففادقا مثل الف حل و الذي ضال ف فف ،آلياضه على وااحو والفرح
بني الفنني ( الال ف ففينما والرواية ) ارح ا اادافو االفارة وااتوى واحد هو اعل الش ف ففخص ف ففيا ا نال ف ففانية ونتيجته ومعناه"()6و
ص ف ف فرية ضلم اليت نح إ بثها كل مؤلحل" ا عمله الفين حىت حي،ى
واجلامع بينهما يبمى الف يص ف ف ففوص ف ف ففياضه النفعية وغاياضه التب حل
باالهتما اجلماه،ي.
إن الال ف ف ف ففينما " ضعامل من،م مع الطبيعة يتم ع طريا ضاتل أو جتمع منال ف ف ف ففا أص ف ف ف ففائص ه ف ف ف ففينمائية معينة ضتميز مبجموعة م
العالما أو ا لففارا و وهذا ما عل منها ن،اما هففيميائياو إة ضوح الالففينما بإ،اف لففديد بفارة وجود لغة م نوع جديدو
اللغة اليت حتوي ا ةا ا إبداع واقع جمزأ واليت ه ةا ا حمتواة داخل العمل ا بداع الفين "()7و اتوالف ف ف ففج الفنني معا ا قالب
واحد هو ما مينح للمنجز الفين ارادضهو و عل منه قابال للتفاعل والشيوع بني كااة ااوها والرقع اجلغراايةو ولعل هذا التفاعل
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حيملنا على ضتبع الطبيعة الاامنة داخل الالينماو ضلم ا،املة لنالمية إحيائية من،مة إ ا الوهيط البصري الذي يتمتحلع بإماانية
" ا از واالنتمات الالريع بني ااحداث أو اازمنة وااماك والشخصيا واختزات بعض اصوت الرواية "(.)8
إن اكتتبع جملموع اأصائص الالينمائية اكذكورة ل،ى أ ا مناقءة للالرد الروائ متاماو ةاك اكنماز بالتفصيل وا طناب ا عر،
ا،دثو اال غرابة ا هذا التن اقض كون الرواية هعت جاهدة للمءاف على م خذ الام ايها ومل جتد ا،ل اانالب لذلم هوى
اجلنوح جلنس اين آخر مينحها مسة المبض على روح اكتلم بل ضفاعال مجاه،يا طاكا هجال ف ف ففت به وه ف ف ففعت جاهدة للحص ف ف ففوت
عليهو الا ختلا الرواية التفاعل اكرجو كان ال بد هلا م اللجوف إ عامل الشالة ا ف ف ف فف" الصورة ضشتغل ا اهتمالت ع اكمروفو
إة ه موضوع ضذمل بصري صرفو يمتء م اكتلم رصدها كذلاات وعالما بصرية غ ،لغوية "(.)9
يش ففرتك الال ففينمائ مع الروائ ا طبيعة االل ففتغات على اكنجز الفين " بوص فففه منتجا للخطاب بإل ففاالية إنتاا اكعبو وضوظي"
الوهف ففائ ل اليت بواهف ففطتها ضتوالد اكعاين و ري ضبادهلا معاو وضشف ففمل مواضف ففيعها لف ففىت أنالف ففاح (  )systemsالعالقةو وكذلم ما
ري ضرميزه ويتحوت إ ل ف ففيفرة رمزية دالة "()10و ما يوض ف ففح أن كل م الروائ والال ف ففينمائ يش ف ففرتكان " بااه ف ففباب والنتائج
وضوظي" العناص ففرو االرواية على ل ففالها اكاتوب حتوي عناص ففر ه ففينمائية يتحام هبا الذه وخيات المارا اعتمادا على خيات
ورؤيا اكؤل"و ا حني يعتمد اكش ففهد الال ففينمائ على رؤيا وخيات اكخراو ايلغ بذلم اار اكش ففاهد وخياله ا خلا الص ففورو
لانه بالتذكيد ال يلغى ةوح اكشف ففاهد وقدرضه على االهف ففتجابة للمشف ففاهد اكعروضف ففة"(.)11وبذلم كانت العالقة بني الفنني هنا
ماملة لبعءها البعض.
عالقة ضشاركية جتاورية حل
يوجد ضش ف ففابه كب "،وضداخل ل ف ففديد بني الرواية اادبية والفيلم الال ف ففينمائ م بناؤاا الال ف ففرديو ااكتلم هف ف فواف كان قارئا للنص
الروائ و أو مش ففاهدا للفيلم الال ففينمائ مولع بتتبع ضال ففلال ففل ا،باة ومجيع عناص ففرها الال ففرديةو والفهم واكش ففاركة مرضبطان ارضباطا
وثيما ا الالف ففينماو أو ا أي لف ففال م ألف ففاات المصف ففة "()12و اتمريبا نفس العناصف ففر الالف ففردية الاامنة ا النص الروائ ه
عينها اكبثوثة ا النمط الالف ف ففينمائ م لف ف ففخصف ف ففية وزمان وماان ووصف ف فف" وواقعة وغ ،ةلمو حىت أن ا،باة اليت ضشف ف ففد انتباه
المارا موجودة ه ااخرى ا جممل اااال وااعمات الدراميةو واجل ةلم كان ضداخل العملني مع بعض وطيداو وهذا ما
يؤكد على أن "عالقة الرواية بالالينما عالقة جدية ومتماهاة "()13و مبنية على اجملاورة والتشابه هواف م حيث اكءمون أو
م حيث العناصر البنائية.
إن البحث ا هذه العالقة هو ث بني اادب بشال عا والالينما بشال خايو باعتبار أن " العالقة بني اادب والالينما
غائية مال ففتمبليةو كل منهما حياوت بوه ففائله اأاص ففة ضغي ،واقع معاش إ واقع متص ففورو ه عالقة ضوح إنال ففاين إ بناف إنال ففان
جديدو غ ،معمدو غ ،متذز حيوان يته ال حتوت بينه وبني مثلهو با ض ف ف ف ف ففااة إ هذه العالقة هناك كث ،م اال ف ف ف ف ففياف اكش ف ف ف ف ففرتكة
بينهماو ةلم أن كل م اادب والالف ف ف ف ففينما أداة ضعب ،ووهف ف ف ف ففيلة ضبليذ ا نفس اآلن "()14و و ام هذه العالقة جد اليو ضذثرا
متبادال وضفاعال متميزا بني الرواية والالففينما " االالففينما ضالففتعني بالروايةو واجل هذا جد أن الالففينما عافت على االقتبا م
الروايا الشف ففه،ة ل دباف اارتانيو وبذلم أصف ففبحت الرواية ضالف ففتع ،م بعض التمنيا الالف ففينمائية كون العالقة بينهما متمابلة
"()15و واجل ةلم اهتوعبت الالينما " ألهر ااعمات الروائية العاكيةو وقدمت للرواية خدمة جليلة إة أوصلتها إ ا نالان
العادي ا كل الدنيا برغم اختالف اللغا  ...وهاذا اختصففر الالففينما للمشففاهد الزمان واكاان ووار كل ل ف ف ا الزم
ا،اض ف ففرو ومل ل اامر م متعة كب،ة للمؤلفني اكعاصف ف فري للروايا اادبية وهم يرون أبطاهلم يتحركون أمامهم على الش ف ففالف ف فة
"(.)16
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م هنا كانت عالقة النص الروائ بالال ف ف ف ففينمائ عالقة جدية مبنية على التفاعل اجلماه،يو وعلى أحادية أدوا اكعاجلة وكذا
على اللغة اادبية واالقتبا اكالتمرو إ ا عالقة درامية بامتياز مسحت بانتمات اكاتوب إ هاحة العر ،اكرئ .
اعاال مع النمط الال ف ففينمائ وكانت يطو ا هاضه قد ه ف ففاير خمتل" ااوض ف ففاع ا،ياضية كما
لمد حممت الرواية اكغاربية اندماجا حل
انبثمت م هذه العالقة حتوال جذريحلة اريدة اكتال ف ف ففحت جمات ا بداعو بعدما كانت ضعاين مال ف ف ففبما م أزمة ا ةلمو ولنذخذ
منوةجا يؤكد على ةلم وهو الال ف ف ف ف ف ففينما اجلزائريةو اليت أبانت ع م،اهرها م خالت الال ف ف ف ف ف ففينما اخرجت على ركح ةلم للعل
وللعامل ام ما قدمته م أاال أتازة طبع عليها اكوضوع الثوريو إة "ولد الالينما ا اجلزائر والدة هليمة وهار يطوا
ضمد أاالما أتازة على الرغم م أن والد ا
ضطورية مدروهةو وهبذا اهتطاعت أن خترا بالالينما العربية إ اكالتوى العاك وأن حل
كانت صففعبة إة أ ا ولد ا قلب ا عصففار ا قلب معركة التحرير "()17و إال أ ا حاولت أن ضالففاير جمموع "ااوضففاع اليت
كان يش ف ففهدها اجملتمع اجلزائري أثناف االه ف ففتعمار الفرنالف ف ف و وبعد االه ف ففتمالتو وم مث راحت ضبدع إنتاا ا ه ف ففينمائ يوض ف ففح
الصففورة ا،ميمية لواقع الشففعب اجلزائري"()18و وهو ما يؤكد عليه الناقد عيالففى ل فريط والذي يصفففها بذ ا " متميزة م حيث
جانبها التمين لاو ا ضعتمد على اكهارة التمنية اليت ضتواار لدى الالينمائ "(.)19
اهتوعبت الالينما اكغاربية عموما واجلزائرية خصوصا ألهر ااعمات الفنية الروائية وحولتها إ الشالة ونذكر على هبيل اكثات
رواية ريح اجلنوب اليت اهتثمرها الاليناريالت لصاحل ما د الالينما ا ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فف" ايلم ريح اجلنوب الذي أخرجه حممد هليم ريا،
عا  1976ع الرواية بالعنوان نفال ف ف ف ف ف ففه للااضب اجلزائري عبد ا،ميد ب هدوقة هو خ ،دليل على جاح الال ف ف ف ف ف ففينما ا حتويل
ولعل اكشاال االجتماعية اليت ضتطرح إليها الرواية ه ما لفت انتباه اكخرا "(.)20
النمط الروائ إ ايلم و حل
اجلادة أيء ف ف ف ففا اليت قفز بالرواية إ الف الال ف ف ف ففابع حمممة جاحا عاكيا نذكر حماولة اكخرا" أمحد رال ف ف ف ففدي ا
م بني اااوال
حل
ايلمه ( ااايون والعص ف ففا ) والذي أعده ع رواية بالعنوان نفال ف ففه للااضب مولود معمري"()21و ولعل ا،ااز اهلا وااه ف ففاهف ف ف
الذي ل ففجع اكخرا الال ففينمائ على انتماف وحتويل هذا النص ااديب هو "اكء ففمون اكرضبط بالواقع اجلزائريو أي الواقع الثوريو
خصوصا وأن النص يتطرح إ قصة حرب التحرير اجلزائرية "(.)22
مبين على
اففاكالحظ على اكخرجني م خالت هففذه ااعمففات هو ضتبعهم لفحوى النص الروائ و م هنففا كففان عففامففل االقتبففا
حل
التيمة اكرضبطة بالواقع واجملتمعو إة جاف اااال الواقعية لتنمل بالصف ف ف ف ف ف ففو والصف ف ف ف ف ف ففورة ما كان يعانيه الفرد اجلزائري إبحلان الثورة

التحريرية اجمليدةو كما نملت ا التاري العريا للجزائر ولش ف ف ف ففبحلا ا ولدورهم البطويل ا حتريرهاو كل هذا ما كان أن ي،هر للعل
لوال الالينما اليت وجهت اان،ار هلذا المطر العريب على حالاب غ،ه م ااقطار العربية.
 /2آليات تحويل النص السردي الروائي إلى عمل فني سينمائي:

قبل اأو ،ا غمار حتويلية الرواية لفيلم ال بد وأن نؤ حلل ف فر على ل ف ف ف مهم وهو أن جمموع اآلليا والتمانا اليت يال ففتخدمها
ص فها اكخرا دون غ،ها
اكخرا أو الالففيناريالففت قصففد حتويل ما هو روائ إ عمل ايلم ما ه إال اقتباهففا أو ضناصففا خ حل

وعدت عليها ( إن لاف له ةلم )و مث أخرجها للعل اجلماه،يو إة جز قطعيا باهتحالة حتويل رواية
احورها حل
م المطع النصية حل
اكطوت
حولت ه ففيتم إلغاف اكنجز الفيلم حل على حال ففاب الزم
حل
جمها الاثي" إ ايلم حماو بالدقائا والال ففاعا و حىت لئ حل
الذي هينفر منه اجلمهور ال حمالة.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05فيفري -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

328

عدد خاص :أعمال الملتقى الوطني

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
 12ديسمبر 2018
لعل ا،ديث ع قءففية ااخذ والتحويل م الرواية إ الالففينما يفر ،الوقوف على طبيعة كال اجلنالففني ومعاينتهما على ممربة
ضث ،حدود التما والتماف بينهما وهو ما هد الال ففيناريال ففت على ضتبعه ودراه ففته بدقحلةو احىت ضتم أو عمليا التحويل ال بد

وأن يتواحلر لر اكوافمة بني الفنني اكذكوري و ويمصد (بالمواءمة) هنا " التوااا اكما بني لال اكادة الداللية ولال متثيلها

م قبل النص -اكصدر وبني لال اكادة الداللية ولال متثيلها م قبل النص-اهلدف .ومعب ةلم أن اكوافمة ضتجاوز مالتوى
ااجنا وقيودها لرته ففو عند عالقة النص بالعمل"()23و اتوار خاص ففية االنال ففجا بني الرواية والفيلم هو ما يال ففمح بإماانية
التحيني وااللتغات عليهما .
إن إماانية حتويل الرواية إ ايلم حماومة دود ولف ف ف ف ف ف ففرو رابطة بينهما وأبرز هاضه الشف ف ف ف ف ف ففرو (اإلختزال) اكبين على الفارو

ويمصد به هنا " ا،صيلة الداللية الناجتة ع ه،ورة ضداللية ضذويليةو وه حصيلة ضتم ا الذه بشال هابا على حتميا النص
– اكص ف ف ف ففدر ا عمل اين مغاير م حيث وه ف ف ف ففائل اااكاة .وينص ف ف ف ففب هذا الفعل الذهين على الدليل التفا،ي (أي على النواة
الداللية اجملردة والالابمة على كل التمفصال الداللية اكتحممة هواف ا وهائل البناف اكالتنتجة م خالت اللغة ا ظهارية مثل
ا،باة ا كل أنواع ا،ا و أو ا وهففائل ا ظهار نفالففها"()24و وضتبع عملية االختزات خاصففية ( الترجمة ) اليت ه "إعادة
جتاليد اكختزت ا لال مفصلو وإعادة إنتاا اكؤلرا الداللية ا ألاات مادية منالجمة مع وهائل حماكاة اجلنس أو النوع
الذي ينتم إليه العمل ااوت إليه ...اعلى ه ف ففبيل اكثات اإن الش ف ففخص ف ففية الروائية اليت نتعرف عاكها م خالت أوص ف ففاف وأقوات
نمرأهاو ضرتجم إ العمل الالينمائ بواهطة حءور إنالان اعل و ري متييزه عما هو عليه ا الواقع بفءل ضلميه اكؤلرا اليت
كانت أيزة للشخصية ا الروايةو وةلم ع طريا جتاليد ضلم اكؤلرا مفصلة انطالقا م التفعيل اكعاو آلليا االختزات
ا،هور هذا اكمثل -الفنان هو ضرمجة للشف ف ف ف ففخصف ف ف ف ففيةو وكالاا ضرمجة للماتوب اكنالف ف ف ف ففوب إليها .أما كل ما يتصف ف ف ف ففل هبا م لبا

وألياف ..اهو ضرمجة ل وصاف اليت خصت هبا"()25؛ مث يذيت ( التحويل )ويمصد به "نمل الصورة الداللية مرتاكبة مع الصورة
الش ففالية اك،هرة هلا ا النص -اكص ففدرو وةلم باعتبار الص ففورة جتليا ةهنيا خمص ففوص ففا للعمل ااوت ا ةه الذا المائمة بفعل
التحويل .ول ف ففر التالز بني الص ف ففورضني يعين أن حء ف ففور ااو ال ياون إال عربو وم خالتو الثانية .ويعين ةلم أن التحويل
هو وص" ااولة إعادة إنتاا معب ولال النص واا نفس وهائل اااكاة اكعنوية انطالقا م صور مادية لنفس ضلم الوهائل
اااكاضية"(.)26وقد ينءاف على هذه الشرو إماانية ا،ذف وا ضااة والتعديل على النص ااصل .
وحىت يتال ف ففب للمخرا نمل النص الروائ إ الش ف ففال ف ففة ال بد وأن يش ف ففتغل على الال ف ففيناريو الذي هو مبثابة الورقة النهائية والبوابة
يتوجب ضغي،ه حال ف ففب خص ف ففوص ف ففية
وحيور حل
ويغ ،ما حل
الرئيال ف ففة للولوا إ العر ،اكش ف ففهديو وبإماانه على ركح ةلم أن حيذف حل
العر ،اليت يتبنحلاها ا منجزه الفيلم حل .
إن حتويل الالمة لص ف ففورة أمر ل ف ففائم للغاية إة يعتاي على اكخرا اااا،ة على دالئلية الالمة اليت لرمبا ضمص ف ففدها الااضب ا
نص ف ف ففه ول ضء ف ف ففاهيها ال كلمة أخرى وال امرا وال حىت ص ف ف ففورة أو حركةو وهو أمر خط ،كان وال بد ا ل ف ف ففارة إليه امد حتوي
اللف،ة ا الرواية ما ال حتمله عند جتالف ففيدها وهنا قد يمع اكخرا ا مشف ففالة قد ضؤدي به إ ضشف ففويه النص ااصف ففل م جهةو
معمدة ضعود إ عملية األا
كال بعدما مت بناؤه على نفس النمط م جهة أخرىو إ ا لمءف ففية حل
وإ ضغي ،اكءف ففمون الالف ففردي حل
الفين ومجالياضهو ااي" هف ففياون حات العمل الع،يم حينما يُعاس على لف ففالف ففة العر،و هل هف ففيحااظ على خصف ففوصف ففيته اليت
ضمصد الااضب بثها ايه؟ هل هيفمد العمل الروائ قيمته ام التحويل االجرائ على دواله؟
حل
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ال بد م التذكيد هنا على أن كل م الرواية والالف ف ف ف ف ف ففينما جنس اين مالف ف ف ف ف ف ففتمل بذاضه ولذاضهو وبناف على ةلم كل منهما يتمتع
يصففوصففية م حيث اكبب واكعب ادون لففم أن عملية التحويل المائمة بينهما هففياون ايها نوع م التخلحل ( ختل ع اارة
أو أااار قد ضاون أهففاهففية )و ونوع م ا ضففااة اليت قد ضاون وقد ال ضاون ا صففاحل وخدمة الروائ و إن هاضني العمليتني قد
ضنال" بشال كب ،بالعمل الروائ وقد ضالمو به إ مصاف العاكيةو هلذا كان اامر متوقفا هنا على الروائ نفالهو وع قبوله
م عدمه لتحويل عمله اكا توب إ مرئ و وال جان" جادة الص ف ف ف ف ف ف فواب إةا ما قلنا أن الااضب ا،ا هو م يمدر قيمة العمل
الفين هواف أكان ماتوبا أ مرئياو امعلو أن لال نوع أديب لغته اأاصة وقوانينه وعناصره اأاصة لذا كان لزاما أن نتفهم قيمة
كل نوع قبل أن ُنو ،ا عملية التحوير والتحويل م جنس جلنس ٍ
ثان.
خاتمة :
م خالت ما ضمد مياننا عر ،جمموع النحلتائج اكتوصل إليهاو وأاحلها:
ف ف هاات براعة اللغة الروائيحلة بدواهلا الال ائيحلة ا التذث ،ا اكتلم و وهو العامل اهلا الذي طاكا ث عنه الاليناريالت ليغلا به
الفينو إة عملت هاضه اللحلغة على جتاوز الرؤيوي إ أبعاد قيميحلة أخرى .
ثموب منجزه حل
ف ف ضتحلفا الرواية مع الالينما ا االجرافا اكنهجية واادوا الفنيحلةو والبنية الدرامية.
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف جحت الرواية اكغاربية ا االنتمات بلفي،ا ا م اكدار اكمروف إ مدار أوهع وهو اكرئ و مالتفيدة م مجلة م اكعطيا
البصرية اليت مانتها م اكتالاب قيم ورؤى جديدة.
ف ف ف ف ف ف ف ف ف يشرتك الالينمائ مع الروائ ا طبيعة االلتغات على اكنجز الفين م حيث ااهباب والنتائج وضوظي" العناصر وضاييفها
مع بعءها البعض.
ف ف عالقة النص الروائ بالالينمائ عالقة ضشاركية جتاوريةو بل جدية مبنية على التفاعل اجلماه،يو وعلى أحادية أدوا اكعاجلة
وكذا على اللغة اادبية واالقتبا اكالتمر.
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف اهتوعبت الالينما اكغاربية عموما واجلزائرية خصوصا ألهر ااعمات الفنية الروائية وحولتها إ الشالة ونذكر على هبيل
حولت ه ااخرى
اكثات رواية ريح اجلنوب اليت اهتثمرها الاليناريالت لصاحل ما د الالينماو وكذا رواية ااايون والعصا اليت حل
إ ايلم.
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف م بني أهم آليا حتويل النص الال ففردي الروائ إ عمل اين ه ففينمائ  :اكوافمة  /االختزات  /الرتمجة  /ا ض ففااة/
ا،ذف/التحويل.
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف حتويل الالمة لصورة أمر لائم للغاية وه قءية راجعة لطبيعة األا الفين وللروائ باأصوي ( م حيث ضمديره لميمة
حتويل العمل الفين م عدمه ).
قائمة الهوامش:
/1حال حمال و ا الشعر والنثرو د .و ماتبة الفالح للنشر والتوزيعو الماهرةو  1979و ي 67.
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/2مارض أهل و ضشريح الدراماو ضر :يوه" عبد اكاليح ثروةو د .و دار ا،رية للطباعة والنشرو  1978و ي 19.
/ 3هيا عبد زيد عطيةو التمنيا الالينمائية ا الرواية ا،داثية ( البعد اكرئ للنص )و جامعة المادهيةو ي 298.
. /4نو ي 301.
/5ين،ر. :نو ي 300.
. /6نو ي 299.
 / 7قدور عبد اهلل ثاينو هففيميائية الصففورة مغامرة هففينمائية ا ألففهر ا رهففاليا البص فريةو د .و دار الغرب للنشففر والتوزيعو وهرانو  2005و ي
194.
 / 8مراد مراحو أدب اكرأة اجلزائرية م الرواية إ الالينما ( نوبة نالاف جبل لنوه ل ف ف ف ف ف ف ف ف آهيا جبار أمنوةجا )و آااح هينمائيةو ع4 :ومنشورا خمترب
اهر اااال الثوريةو وهرانو  2017و ي10.
 /9حممد اكاكريو الشال واأطاب وا جرافو ي 264.
 /10طاهر عبد ماللمو اأطاب الالينمائ م الالمة إ الصورةو ي11.
 / 11هيا عبد زيد عطيةو التمنيا الالينمائية ا الرواية ا،داثية ( البعد اكرئ للنص )و ي 301.
 /12غامل كماتو دعائم الالينما اجلزائرية الناجحةو آااح هينمائيةو ع4 :و منشورا خمترب اهر اااال الثوريةو وهرانو  2017و ي40.
. /13نو ي 41.
 /14خلفة ب عيالىو الرواية والرواية الالينمائيةو د .و اكؤهالة الوطنية للاتابو اجلزائرو  1988و ي9.
 / 15ين،ر :خليل برويينو آليا الالينما ا رواية " قناديل ملم اجلليل" براهيم نصر اهللو إضافا نمديةو ع17:و  2015و ي13.
 /16ين،ر :ابراهيم عبد اجمليدو الرواية والفيلمو جملة العريبو ع440 :و وزارة ا عال و الاويتو  1995و ي 104. -103
 /17جان الاالانو الالينما ا الوط العريبو د .و منشورا احتاد الاتاب العربو هورياو 1982و ي216.
 /18غامل كماتو دعائم الالينما اجلزائرية الناجحةو ي 40.
 /19عيالى لريطو التا الالينما اجلزائرية جزائريةو جملة االختالفو ع3 :و رابطة كتاب االختالفو اجلزائرو  2003و ي48.
 / 20ين،ر :عدنان مدانا و حااية العشا والتمرد بني الالينما واادب العربيتنيو اجمللة الثماايةو ع17 :و اجلامعة ااردنيةو  1989و ي 76.
 /21غامل كماتو دعائم الالينما اجلزائرية الناجحةو ي 41.
 / 22عايدة أديب باميةو ضطور اادب المص ف ف فص ف ف ف اجلزائري ( ) 1967 – 1925و ضر :حممد ص ف ف ففمرو د .و ديوان اكطبوعا اجلامعيةو اجلزائرو
 1982و ي 266.
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Abstract
This study is an attempt to identify the students’ motivation and attitudes
towards learning English for specific purposes at the department of Economy .
The main purposes of this study are to investigate the students’ attitudes
towards the ESP course and the external factors affecting their motivation and
the teaching/learning process as well. The study involves the use of two (2)
questionnaires administered to a sample of two (2) English language teachers
and seventy (70) third year students at the Department of Economy.The
findings revealed the students’ dissatisfaction and negative attitudes towards
the ESP course since their specific needs and expectations were not met. Thus,
policy makers, syllabus designers and language programmers should design
courses that really meet the students’ needs at the department of Economy and
provide a supportive atmosphere to enhance their motivation and maximizes
the chances of success.
Keywords: ESP, Motivation, Attitudes, Needs analysis, Economy Students
1. INTRODUCTION
In response to the spread of English as the global language of international
communication, business, technology and science; Algerian decision-makers
introduced English and tried to implement its use at all levels of education.
At the tertiary level, English is introduced in different curricula at different
departments; either as a main subject at the English departments or in the other
faculties where it is taught as an additional subject but compulsory requiring
English for specific courses depending on the students’ areas of research and
needs.
However, in fact, teaching and learning ESP in Algeria (more precisely in
department of Economy at Chlef university) is still ineffective and do not meet
the target requirements because what is stated theoretically in literature about
ESP teaching is not put into application or even being aware of its nature by
the teachers who teach ESP. This situation caused the students’ lost of interest
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to learn English and failed in their attempt to acquire the basic information and
knowledge of both general English and English related to Economy domain.
2. Literature Review of ESP and Motivation
2.1. Definitions of ESP
ESP “almost by definition, is language in context” (Robinson, 1991: 75).
Munby (1978: 2) provides a definition of ESP where he emphasizes the
importance of the learners' communication needs saying: “ESP courses are
those where the syllabus and materials are determined in all essentials by the
prior analysis of the communication needs of the learner”.
However, Dudley Evans and St. John (1998) offer a modified definition
of ESP as follows:
 Absolute Characteristics
 ESP is defined to meet specific needs of the learner;
 ESP makes use of the underlying methodology and activities of the
discipline it serves;
 ESP is centered on the language (grammar, lexis, and register), skills,
discourse and genres appropriate to these activities.
 Variable Characteristics
 ESP may be related to or designed for specific disciplines;
 ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology
from that of general English;
 ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level
institution or in a professional work situation. It could, however, be for
learners at secondary school level;
 ESP is generally designed for intermediate or advanced students;
 Most ESP courses assume some basic knowledge of the language
system, but it can be used with beginners. (4-5).
A comparison of this latter definition with that of Strevens’ indicates that
Dudley Evans and St. John have removed the absolute characteristic that “ESP
is contrast with General English”. They have revised and increased the number
of variable characteristics and assert that ESP was not necessarily linked to a
specific discipline. Furthermore, ESP is likely to be used with adult learners,
although it could be used with young adults in a secondary school setting.
The division of ESP into absolute and variable characteristics helps in
resolving arguments about what is and is not ESP. From the definition, one can
see that ESP can but is not necessarily concerned with a specific discipline, nor
does it have to be aimed at a certain age group or ability range. ESP should be
seen simple as an “approach to teaching”, or what Dudley Evans describes as
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an “attitude of mind “. This is a similar conclusion to that made by Hutchinson
et al (1987: 19) who state: “ESP is an approach to language teaching in which
all decisions as to content and method are based on the learner’s reason for
learning”.
2.2. The Difference between ESP and GE
In pointing out the difference between ESP and GE, Hutchinson and
Waters (1987) believe that there is a great deal of difference in practice but not
in theory. As to the distinction between these two terms, they state that “what
distinguishes ESP from general English is not the existence of a need as such
but rather an awareness of the need” (53). It implies that in an ESP situation,
the awareness of learner needs is of great importance.
ESP differs from general English in that it is based on a close analysis
of the learners’ communicative needs for a specific occupation or academic
activity, as well as a detailed analysis of the language of that occupation or
activity. (Strevens, 1980 qtd in Robinson, 1980: 9). In an ESP course, English
is taught “not as an end in itself but as an essential means to a clearly definable
goal” and it is taught “for a clearly utilitarian purpose of which there is not
doubt” (Macky, qtd in Robinson, 1980: 6). The learners and their specific
purposes for learning English are the major differences between ESP and GE.
ESP learners are highly motivated because their specific needs are catered for.
GE helps students to cope with any course. It gives them the ability to generate
more language. In an ESP context, however, learners are trained to perform
some particular professional skills. Another important difference is that, GE
syllabuses are not based on needs analysis whereas the design of syllabuses for
ESP is directed towards serving the needs of learners seeking for or developing
themselves in a particular occupation or specializing in a specific academic
field.
The following table illustrates the most important distinctive features between
ESP and GE as indicated by Widdowson (1983):
ESP
GE
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1- Part of specialization

1- Part of general English

2- Aims at restricted competence

2- Aims at general capacity

3- Text/ materials/ restricted to
subject specialization
4- Small homogeneous group

3- Materials based on general
text
4- Large heterogeneous group

برلين-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي-2019 فيفري-05 العدد-مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية

 أعمال الملتقى الوطني:عدد خاص

خطاب الفنون في المنجز الروائي المغاربي
2018  ديسمبر12

5- Specifications of aims and
goals:
What the learner has to do
with language once he has
learned it

5- Specification of objectives:
what the learner has to do in
order to learn

Table 1.1 Features of ESP and GE
2.3. Instrumental and Integrative Motivations
While learning a second/foreign language (L2/FL) as well as ESP, learners
may encounter internal and external factors which play a crucial role in
deciding the final outcome of the L2/ FL study such as motivational variables
that take place within the ESP classroom and the attitudinal perspectives
towards the language and the members of the language being learnt. As a result,
much attention was given to motivation because of its vital role in determining
the success of second language acquisition. Without it, teachers will certainly
fail in pushing their students to learn the target language and being interested
in it and therefore; failing to make the necessary efforts.
Many researchers stressed the importance of motivation as a key factor for
success. Lifrieri (2005) points out that among the most important factors which
influence individual levels of success in many tasks is motivation. Additionally,
Gardner (2006: 241) as cited in Bhatia and Ritchie (2009) states that “students
with higher levels of motivation will do better than students with lower levels”.
Furthermore, Crookes and Schmidt (1991) define motivation for learning a
second language as the learner’s orientation with regard to the goal of learning
a second language.
The various studies conducted on the area of motivation of second
language learners were often related to a distinction between two types of
motivation particularly, instrumental and integrative motivation.
Integrative motivation is defined as “learning a language because the
learner wishes to identify himself with or become integrated into the society of
the target language” (Gardner, 1983: 203). In other words, it refers to the
learner’s favorable attitude towards the target language and his wish to be
integrated into the target language society to make contact with them and
knowing more about their culture and values. (Wilkins, 1972 as cited in AlTamimi and Shuib, 2009).
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Instrumental motivation on the other hand, refers to the learner’s wants
and goals to get social or economic reward through second language
achievement or learning the language for more “ utilitarian value of linguistic
achievement ” (Gardner and Lambert, 1959: 267), such as passing and exam or
advancing a career. Gardner (2001: 10) asserts that persons who acquire
languages through instrumental motivation are seeking “ …a goal that doesn’t
seem to involve any identification or feeling of closeness with the other
language group, but instead focus on a more practical purpose that learning the
language would serve for the individual ”.
Gardner (1985) establishes the socio-educational model of motivation.
He asserts that one key factor that has a great influence on the language learning
motivation is the learner’s attitudes towards the target language and the culture
of the target language group. He also stresses the important role of
integrativeness and attitudes towards the learning situation in affecting the
learner’s level of motivation. In addition, he asserts that learning foreign
language involves acquiring skills, behaviors and linguistic codes of another
target community.
Concerning the context of English for specific purposes, it is found in the
previous researches that most ESP learners learn English for utilitarian
purposes. Many ESP studies that investigated the language needs of learners in
different ESP situations: science (Al-Jurf, 1994), banking and tourism (Al
Khatib, 2007) and police (Abo Mosallem, 1984; Alhuqbani, 2005) revealed that
the students were instrumentally motivated. They were interested to learn
English for various practical aims and goals mainly to meet their job
requirements and advancing one’s career. It is worth mentioning that learners
favor learning English in the science colleges because the English language is
the medium of instruction for which there is an immediate need. Al-Huneidi
and Basturkmen (1996) explored the attitudes of students from the engineering
college at Kuwait University. He found that the majority have favorable attitude
towards learning English and study English for utilitarian and practical reasons.
In addition, Vogt and Oliver (1999) studied Medicine learners in Kuwait
University. The data revealed that the majority of students have favorable
attitude towards learning English and like English language instruction. AlTamimi & Shuib (2009) analyzed the engineering students’ motivation and
attitudes towards learning the English language. The study examined students’
motivation in three motivational orientations: instrumental motivation,
integrative motivation and personal motivation based on Gardner’s (1985) and
Cooper and Fishman’s (1977) works as cited in Uzum (2007). The participants
were 81 petroleum engineering students at Hadhramout University of Science
and Technology. The date gathering tools involved the use of questionnaires
and interviews to investigate the students’ responses. The findings revealed that
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the students were instrumentally motivated. They learned English mainly to
help them in future professional life. In addition, the students have positive
attitudes towards the educational value of English and show positive orientation
towards the English language.
3. Purposes of this study:
This study was designed to:
1-Examine the students attitudes towards the currently ESP courses.
2-Indetify the external variables which affect their motivation.
4. Research questions:
The research questions addressed in this study are as follows:
1-Are the students satisfied with the offered ESP courses?
2-What are the external factors that affect their motivation?
5. Participants
The participants selected for this study were composed of two samples.
The first sample was about a total number of 70 third- year students at Hassiba
Benbouali University of Chlef (Economy Department) who were studying
English as a foreign language either for General purposes or specific purposes
during the academic year of (2016/2017). The second sample was composed of
two teachers holding a Licence degree in English who taught English at
Economy Department.
6. Research Tools and Data Collection
The present study is based on quantitative data collection technique, and
for gathering the necessary information about the situation in question, two
questionnaires for both groups of participants: students and teachers were
administered. It was preferred over other means because it is most easily
administered and can be used to gather data from a large and unlimited number
of participants. Both questionnaires were composed of two sections; personal
information: this part involves gathering data about the teachers’ and the
students’ background and the second one concerns English courses: aims at
having an idea about the course content, methodology and teaching materials.
After collecting responses, the researcher interpreted the gathered data into
percentages and categorized them in figures using Microsoft Excel software.
7. RESULTS
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 Students’ attitudes towards the offered ESP courses:
satisfied
25%

not
satisfied
75%

Figure 1.1 Students’ Attitudes towards the Course Content

The results showed that (75%) of the students at the department of Economy
were not satisfied with the course content. On the other side, (25%) of them
had positive views about the ESP course content. This is due to the fact that the
content of the English courses was more general and did not match the
students’ specific needs and meet their expectations.
 The external factors:
The students revealed that the most demotivating factor was mainly
related to the teacher and especially his subject knowledge as noted by
Prodromou (1992) cited in Zidane (2011), who stated that the teachers’ ability
to do the job is what seems to matter most according to students. This is may
be related to the fact that the English language teachers were unqualified and
not trained to teach economic students. Additionally, the students referred to
the syllabus as a contributing factor in affecting their motivation since its
content did not meet their specific needs and satisfy their expectations.
Moreover, the students mentioned that they were dissatisfied because of the
large number of lexical items and scientific terms that should be learnt and
blamed the teacher about his choice of the evaluation system since the most of
the tests and exams required the memorization of the long lists of scientific
terms with their French translation. Furthermore, they revealed that the rare use
of technology aids and the low coefficient assigned to English had also a
negative effect on their motivation.
In reference to the teachers’ perspectives, both of them agreed that the
main external demotivating factors are mainly related to insufficient amount of
time devoted to English classes compared to the needs of learners who need
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extra English hours, larger group size since it did not offer maximized
opportunities for more individualized instruction and administration constraints
because of its least importance towards English classes in which no
considerable objectives and specification about the ESP course content,
materials and methodology were given to be used in addition to the lack of
school facilities.

8. DISCUSSION AND SUGGESTIONS
The results of the open-ended questions have shown that the students
considered the teacher and the syllabus as the main demotivators, while English
aspects are second in frequency, in addition to other strategies and evaluating
systems.
All these factors will have a great impact on the students’ motivation and
therefore reducing the chance of success.
 The teacher:
The results have shown that the majority of respondents referred to the
teacher as being the most demotivating factor because of his little knowledge
about the scientific field, more precisely, he is not a specialist.
One can explain these findings by the lack of qualified and trained teachers
teaching in the Department of Economy at Chlef University where mostly the
teachers with License degree have the opportunity to teach English in scientific
faculties. These teachers have no experience and not specialized in the field.
In respect to this point, many challenges are arisen about who is qualified
to teach ESP courses. However, it is worth pointing out that an ESP course
requires both general and specific English. This point leads to the need for
training and qualified teachers to teach ESP students in order to enhance the
students’ motivation and interest to learn English.
 The course content:
The findings revealed that the majority of students considered the course
content as being more general and irrelevant because it didn’t meet their needs
and satisfy their expectations. This is due to the fact that syllabus designers
gave no attention to the ESP course content, teaching materials and
methodology or strategy. As a result the teacher finds himself free to teach
whatever he considers appropriate such as teaching grammar and syntax and
more precisely teaching long lists of scientific terms.
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Another point should be mentioned, when asking students if they are asked by
their teachers at the beginning of the course about their needs and goals for
learning English, all the students had negative responses.
It is suggested here that identifying learner’s needs and goals for learning a
second language will be useful for designing an ESP course because many
researchers asserted that investigating learner’s academic needs is the starting
point of any ESP course. (Hutchinson and Waters, 1987).
 Vocabulary:
The data has shown that because of the large number of new lexical items
and scientific terms that should be memorized by the students to carry out the
task or passing English test, the students lost their interest in learning English
language and felt demotivated.
In this context, one should notice that acquiring and memorizing a large
number of lexical items and scientific terms without any real context will be
difficult for ESP learners and will affect their motivation in learning English.
Nation (2000) as quoted in Zidane (2011: 76) stated that words should not be
learnt separately or by memorization without understanding. Therefore, the
memorization strategy of learning vocabulary without real context will affect
ESP learner’s motivation for learning English language.
 Evaluation system:
The results have shown that the participants mentioned evaluation
system among the demotivating factors. They blamed the teacher about his
choice of evaluation system. And this is due to the long list and language
number of scientific terms that should be memorized to succeed in the English
test since the most English exams involves items memorization. Thus, the
teacher should take into consideration the students’ opinion about the
preferable evaluation system to be involved in.
 Rare use of technology:
Rare use of technology is the one among the demotivating factors which has
negative impact on the learning process. The findings indicated that the
students were not interested in the English course because their teachers rarely
used technology in presenting these courses.
There is no doubt that using different types of technology during the classroom
course will enhance and support learning such as: video content, laptop and
projectors. (Marshall, 2002).The ESP teacher should realize that technology
can play a vital role in creating new atmospheres and opportunities for learning
that can be interesting and more existing and therefore improving learner’s
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achievement. Goldman et al (1999) asserted that “At its best, technology can
facilitate deep exploration and integration of information’s high level thinking,
and profound engagement by allowing students to design, explore, experiment,
access information’s, and model complex phenomena.” (qtd in Zidane 2011)
It is remarked that within the use of technology inside the classroom,
collaboration among students will be fostered, which in turn many have
favorable impact on students achievement (Tinzmann, 1998 cited in Zidane,
2011).Thus, the responsibles should help the teachers by providing acceptable
conditions and a pleasant atmosphere through offering a certain number of
facilities such as equipping the class with adequate number of technology
devices (language labs, data show, computer…).
 Coefficient:
The findings of this investigation revealed that civil the students
mentioned that low coefficient (1) of English module had great impact in
influencing their motivation to learn English.
 Group size:
One important factor that affects the English learning process is that
of group size. Teachers often face many difficulties when dealing with large
classes because it is hard for them to meet all their needs especially when there
is no prior needs analysis and objectives. In other words, teachers in larger
classes do not have more opportunities to monitor an individual student closely.
Therefore, group size should be reduced to offer maximized opportunities for
more individualized instruction and class interaction to develop communicative
competence.
 Time allocation:
Time allocation is considered as one of the important feature of the
learning context. The amount of time devoted to any course determines the
content and the organization of the lesson and defines the goals that can be
achieved.
In this context, the time allocated to English courses is just (1h30 a
week) during the three academic years. However, (1h30 per week) of teaching
ESP was not sufficient and did not permit the teacher to use the time sufficiently
to cover all the needed skills and knowledge. It is obvious that the teacherstudent contact will be limited and this in turn will affect the students’
motivation. Consequently, the teacher fails to meet the students’ needs and
satisfy their expectation and therefore this will have an effect on the students’
level of achievement and reduce the chances of success.
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Thus, the authorities in charge of this issue should consider the revision
of the weekly time allowances so as to help the teachers design courses that suit
all the students’ specific needs and give opportunity to the learners to process
knowledge properly and reinforce their competencies in learning.
9. CONCLUSION
This study aimed to investigate the students’ motivation and attitudes
towards learning English for specific purposes. Concerning the students’
motivation, the findings indicated that the majority of the students were
instrumentally motivated to learn English and they showed lower degree for the
integrative motivation. They learn English for practical reasons mainly for
employment opportunities, further one’s education and discussing texts and
topics related to their field.
As far as the students’ attitudes towards the offered ESP courses, the
results revealed that the students’ have negative attitudes towards the course
content simply because it seemed more general and did not meet their specific
needs and satisfy their expectations. The study also revealed some external
variables that have great impact on the students’ motivation in learning ESP
including: irrelevant courses, unqualified teachers and administrative
constraints.
Since high motivation and positive attitude attribute to the process of
learning, language teachers can suggest several tips to motivate them more.
Teachers can also create effective and interesting course plan with the help of
different strategies, techniques and procedures in which the students’
motivation is sustained. Encouraging students to become more active
participants and cooperate in the process of teaching and learning can help them
learn the language better.
The findings of this investigation can also help language programmers,
syllabus designers and policy makers to develop programmes and design
syllabi and create interesting textbooks to gain students’ interest. They should
design programmes based on a thorough needs analysis to better meet civil
engineering students’ specific needs which maintain the students’ interest and
motivation.
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