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ء        اإلغوا ك حد  أتخذ وأتسرك  حيدث أن يكون للقلم روح األنثى و أن يبين معك عالقة حب             
     واملها     علذات و اوار ، فيهيم بك يف عوامل السحر و البيان داعيا إايك الستكشاف أغو املغامرة

    الوطن ،     ولذاكرة ال ، يف ارتباطها ابلوعي األنثوي ،و انفتاحها على اآلخر ، املاضي و املستقب
 و الواقع و التخييل.

ة عشقت الصفحو ل غة ، أن تالمس القلم ،يعين أن ك قد المست الكلمات ، المست الو        
 بلورت رؤاك.قشت ذاتك ، و طر زت مفاهيمك ، فأدركت مبتغاك و البيضاء ، فن

أة عامل دخل املر ت ان ه مل  غري أ ( ،فلطاملا ارتبط الفن  السردي ابملرأة يف شكله احلكائي )الشفوي       
 ثبات الذات .وعي و إن الالكتابة و اإلبداع، و متسك ابلقلم لتكتب ، فهذا يعين بداية طور جديد م

 األنثى لفصل بنيائ عن عجز فيها القار اإلسقاطات اليت  لذات اليت غالبا ما ارتبطت أبسلوبهذه ا
كأن  كل  ما و تابة ، الك داخل النص و األنثى خارج النص ، أي بني األنثى الكاتبة و األنثى موضوع

رودها سا املأزق يف هذ جاوزة بتتكتبه املرأة هو سري ذاتية ال غري . لتجد املرأة /الكاتبة نفسها مطالب
تمرأى فيه تاهتا ، ذمن  نطلق األساسي لرسم خطاهبا الذي ينهضجتعل فيها من الذات امل عرب أساليب

 الذات مبقدار حاجتها إىل جتاوز اإللغاء و الرؤية األحادية .

ّالّرمن هنا جاء حبثي موسوما ب"        ّيف ّالذات ّإسقاطات ّو ّاجلزائريةّّواألنثى ّالنسائية اية
  حية من نسوي أو نسائي ،   ".وهذا ليس من أجل اخلوض يف فوضى التسميات االصطالاملعاصرة

أو أنثوي . وال من أجل البحث عن وجود رواية نسائية أو عدم وجودها ، وال حىت من أجل إثبات 
مبدأ األفضلية يف الكتابة الروائية أو حماولة نقل مركزية اإلبداع إىل املرأة . ولكننا آثران هذا العنوان لغاية 

ل املرأة من ذاهتا بؤرة انطالقها لرسم خصوصياهتا و تفر دها أخرى، وهي حماولة إيضاح أمهية أن جتع
من خالل كتابة حتمل مسات أنثوية  اخلطيئة،رمزا للمتعة و اللذ ة و اإلبداعي يف جمتمع ال يرى فيها إال  

تؤه لها ألن تكون قيمة إبداعية حبد  ذاهتا تشرك املرأة يف الفضاء اإلبداعي العام مبا يعيد إليها القدرة    
و بناء ثقافة جديدة تقوم على اإلبداعني ،و االعتبار و ميك نها من خلخلة العرف الروائي السائد 



 ج  
 

إىل خلق كف ة إبداعية مساوية لإلبداع الذكوري حتت عنوان  سعيا منها،األنثوي و الذكوري معا 
وكذا الدعوة إىل الرؤية املوضوعية خلصوصية  الشراكة ال اهليمنة من أجل جتاوز التقسيم اجلنسي لألدب.

         و املمي زات الفن ية و الل غوية و البنائية اليت تطبع اإلبداع األنثوي و متي زه بعيدا السرد النسائي 
روعة يف اإلبداع ال على اعتبار  أن  أساس املفاضلة املش ،عن األحكام املسبقة و املقوالت املتوارثة 

ا  يرتبط ابلقيمة الفنية و اجلمالية للنصوص األدبية ،ف اجلنسي لألدب خيضع للتصني و إدراك ،و إّن 
  .يف كتاابهتاإثبات هويتها  حق  املرأة يف التعبري عن وجودها و حتقيق إنسانيتها و امتالك خصوصيتها و

و هو ما يؤه ل مقام األنوثة ليكون املوقع الفع ال الذي يتم   انطالقا منه رصد خصوصيات املنظور 
      .النسائي يف صياغة الرؤيتني الذاتية و املوضوعية لألان و العامل

ن  لذا فإإليه ، لباحثنيقر اء و اال ء جيذب اهتماماملرأة جماال خصبا للدراسة ما فىتلقد ابتت كتابة        
رها ، ولة سرب أغواة و حماملرأامواضيع البحث يف هذا اجملال قد تعد دت و تنو عت يف مقارابهتا لكتاابت 

ءة يف حركية غة قراغواية الل  عام من الرواية النسائية "لبثينة شعبان ، "سرد اجلسد و 100نذكر منها :"
      ياة" جملموعةاحل كيحم،  األان تابة النسائية :حمكيلسايح ،"الكالسرد وجتربة املعىن" لألخضر بن ا

لسرد االتميمي، "و  ألمل ر"عاصمن الكاتبات و الكتاب  ، "السرية الذاتية النسائية يف األدب العريب امل
     ملها جميف  راساتدلان  هذه غري أ .جلسد " لعبد هللا إبراهيم النسوي الثقافة األبوية اهلوية األنثوية و ا

لرواايت بني دراسة ا تراوحت ا ومل تتناول ابلدراسة الرواايت النسائية اجلزائرية ، بل احنصرت اهتماماهت
لكاتبتني واايت ار  إال  ما طال صيب،نالعربية ، و الرواايت املغاربية اليت مل يكن فيها للرواايت اجلزائرية 

 "أحالم مستغاّني" و "فضيلة الفاروق".

كادميي ، بحث األهن من البات مل ينلن حظ  تاا مقاربة نصوص روائية جزائرية لكمن هنا توخ ين      
أن  قية ، ميكنهاات مصدال ،ذسعيا من ا إىل توسيع أفق الدراسة ومن مث  الوصول إىل نتائج أعمق و أمش

 تكون جينات لدراسات مستقبلية عن هذه الرواايت .
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اطات  باشرة ابإلسقمعالقة  هلا جود بعض البذور ملواضيع متفر قة متباينةوجتدر بنا اإلشارة إىل و       
اّني" لعبد الم مستغأحغة ليف اإلغراء انقة و األ كانت مطروحة يف العديد من الدراسات نذكر منها: "

 يخ صاحل.يحي الشلعر" ،و " ثالثية أحالم مستغاّني شعرية الرواية و أنثوية الش السالم صحراوي

    يف مقال  الي، و ث أكادميحب، ال يف الطرح مل يكن مطروقاا أن  عمال هبذا العنوان ، وهبذا ومب      
ت، ارأتينا أن نتناول موضوعنا املوسوم بــ" األنثى و إسقاطات   ةواية النسائييف الر  لذاتايف جمال 

       ة /الكاتبة  املرأ ة جرأسقاطات تكمن يفاإلهذا البحث يف  اجلزائرية املعاصرة "من ابب أن  أمه ية
 ص.وعي أنثوي خاو تلفة، خموية يف تناول ذاهتا بعني أنثوية متحر رة ، و لغة أنثوية جريئة ، ورؤية أنث

وائيات  الر  تندى متك  م  أي  وإىل د وعيها بذاهتا ؟_فهل استطاعت املرأة الكاتبة اجلزائرية أن جتس        
 اجلزائرايت من إسقاط الذات األنثوية يف أعماهلن الروائية؟

ا هي مغة الرجل؟ و لف عن لختت _هل كان مبقدور املرأة /الكاتبة اجلزائرية أن تنتج لغة خاصة هبا      
 خصوصياهتا ؟

من أين  و صفة عامة؟ ب زائريةاجل النسائية غة األنثى بصفة خاصة و الكتابةل مجاليات الل  _فيم تتمث        
 يف تكاملها  ن ...أمملضمو و األسلوب أم اة خصوصيتها األنثوية ؟ من الل غة تكتسب الرواية النسائي

 مجيعا؟ 

دى امتدت م  أي  إىل ؟ و _كيف تعمل الروائيات اجلزائرايت على مقاربة هواجسهن و مهومهن      
 عندهن؟أساليب البوح  كانت  الروائيات يف كتابتهن؟ وكيف جرأة

ور    ذه التقنية دكان هل  وهل ؟_ما مدى تداخل الذايت ابلتخييلي يف األعمال النسائية اجلزائرية       
 يف ختصيب كتاابت املرأة و االرتقاء هبا ؟

وعلى خطى هذه األسئلة و إجابة عنها ، أفردان هلذا البحث خطة تقوم على مدخل و أربعة       
 فصول و خامتة .



 ه  
 

 نبني   نأ وذلك من أجل _وسم فيها املدخل ب: "النسائية بني وجع الذات و سلطة الكتابة "،      
يت ها األنثى النشئ لغتا لتدته املرأة يف كتاابهتدور االغرتاب يف تشكيل الوعي األنثوي ، وكيف جس  

 تستمد مشروعيتها من خصوصياهتا .

غة ل  ليف تشكيلها  ألنثويةاؤية نكشف األمهية الكربى للر  _ و يف احلديث عن األنوثة ، ارأتينا أن      
ملية تشكيل عنثوي و األ ل عنوان "النسقها و مميزاهتا ، ليحمل الفصل األو  األنثى و حتديد خصائص

    أللفاظ الييت اختيار على عم ساساأغة األنثى يف الرواية النسائية اجلزائرية املعاصرة"، و الذي يقوم الل  
 ومزاوجتها ابلذات لتجد األنوثة طريقها إىل اإلبداع . و تركيبها

السرية هي  ن  ة ذلك أذاتيج إىل السرية ال_وال جمال للحديث عن الذات األنثى ، دون أن نعر        
  ملعنون ا  لثايناصل طاغ  يف الف تمظهر من خالله ، فيكون هلا حضورأقرب جمال ميكن للذات أن ت

ه ل مقام حث فيما يؤ بلوهذا بغية ا اجلزائر من السرية الذاتية إىل فن الرواية". بــ" الكتابة األنثوية يف
 األنوثة ليكون البؤرة اليت تتجل ى فيها وعربها الذوات .

ث سد املؤن  ضور اجلحبي ، _وغري بعيد عن الذات األنثى جيد اجلمال طريقه إىل اإلبداع النسائ     
نوان : ث حتت علثالااإلغراء و الغواية ، فكان الفصل  الذي يقيم عالقة مع الذات أتخذها حد  

      بصمتها       حيملاب ة أد كيف تكتب املرأ"الكتابة ابجلسد بني سرد الفتنة و فتنة السرد"، لنبني  
 تها .و اختالفي

اءات ضيف ف التحليق لنا من بد  كان الاهلا ،  ه غالبا ما اهتمت املرأة /الكاتبة مبحدودية خي_ وألن       
       رج النص نثى خا األل و اخلوض يف غمارها حماولني فك االلتباس و التداخل احلاصلني بنييالتخي

     التخييلي و لذايتايات "جتلـالرابع و األخري بو األنثى داخل النص، لذلك ارأتينا أن نسم الفصل 
 به.واره و سراديكشف أغ  و،  سردييف الرواية النسائية اجلزائرية املعاصرة "، قصد الولوج إىل النص ال

 _لنخلص يف األخري إىل جمموعة من النتائج اليت تضم نتها اخلامتة.      
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راء، ع ، وسرب اآلاملوضو  هذا ونظرا ملا يستدعيه البحث من تنقيب يف العمل الروائي النسائي يف       
عماهلن أكاتبات ال ل ربطوكشف اجلوانب اخلفية للنصوص الروائية ، و الغوص يف أعماقها من خال

وص لداخلية للنصاالنظم  نباطبذواهتن ، فقد انتهجنا املنهج االستقرائي التحليلي الذي يساعد على است
ه ن  اللية. كما أة و الدنيويالسردية و حتديد خصائصها و مساهتا و العناية مبظاهرها األسلوبية و الب

غوية ة الل  ك املادة تلرات الناقد و مدى استجابيساعدان أيضا على االكتشاف العميق املرهتن بقد
بد  تعبري "عحد   صوص علىللن لوسائله الوصفية و التحليلية و التأويلية من أجل استخالص القيم الفنية

 املنهج ألن   وة له ، أي  ة املهذلك اخلط   دت جوانب البحث كما أفصحت عنا تعد  ومل هللا إبراهيم" .
تحليلي ، رائي القالستااملنهج فقد انتهجنا إىل جانب  ضطالع بتفاصيلها،الواحد غري قادر على اال

الذاتية  ن  ن ابب أم خييباشرة هبذا املنهج . و آخر اتر لإلسقاطات عالقة م م أن  منهجا نفسيا حبك
  .على التارخيي و تتماهى معه  إىل درجة يصعب فيها الفصل بينهما  تنفتح 

       صادر من امل ىل مجلةرضية ، حيتاج هذا البحث إحتقيق نتائج مو بغية ،الدراسات  وككل         
  ل سبيل املثا ىلونذكر منها ع شيفراته و مغاليقه، قاربت اإلبداع األنثوي و حاولت فك  و املراجع اليت 

جتربة  وحركية السرد  يفراءة قللغة اي ، "سرد اجلسد و غواية :"املرأة و اللغة" لعبد هللا الغذ امال احلصر 
، سني املناصرةحللسرد" ات يف لألخضر بن السايح ،"النسوية يف الثقافة و اإلبداع " و "مقاراباملعىن" 

الثقافة نسوي السرد ال"و  وج،لزينب األع " لوفاء مليح ، "دفاتر نسائية "أان األنثى ، األان املبدعة"
عة اليت املتنو   دية الروائيةون السر املت لعبد هللا إبراهيم...إخل. انهيك عن " األبوية اهلوية األنثوية و اجلسد

 تنا .وع دراسموض ت فيها تقنية اإلسقاطات األنثوية بصورة الفتة للنظر ، و اليت كانتجتل  

ر ق األمذا تعل  سيما إاله ، ابحث يف ميدان حبث الصعوابت ، فهي اليت تواجه كل   أما فيما خيص        
قى قابلة ابت تبو ا صعن  غري أ رة ، من اجملازفة و املغامضراب حث يف جمال الرواية النسائية الذي يعد  ابلب

 للتذليل .
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ائحه نا  بنصخل عليي مل يبف الذجبزيل الشكر و االمتنان إىل األستاذ املشر   متقد  و يف اخلتام  ن      
تهز جلميل أنابلعرفان اب ابومن  . ناه عليكرب صرب ه، ونبتوجيهاته ، فكان نعم املشرف و نعم املوج   و

     " بوزة عيدة بنة، وس:"اخلامسة عالوي ، الطيب بودرابل الفرصة لتقدمي شكر خاص إىل األساتذة 
مل هذا جن نسى أن نال  يد يف إجناز هذا العمل ، كمابع منمن ساعدين سواء من قريب أو  و إىل كل  

هذا  ا عناء قراءةدو تكب   لذينر لألساتذة أعضاء جلنة املناقشة االشكر أبمسى عبارات اإلجالل و التقدي
راء املكتبة ور يف إثدحث ذا البهلشأنه أن يكون  من املوىل عز   لبحث و تقييمه و مناقشته ، راجيةا

 ، وشكرا.ة، و إضافة نوعية يف جمال النقدالوطني

 (.2017ديسمرب  01ر بتاريخ حر  )                                                             
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 توطئة 

       املرأة طريقها للت عبري عن ذاهتايف ظل  سيطرة الث قافة الذ كوري ة وهيمنتها على الس رد، شق ت        
  و خصوصي تها )هوي تها(، ساعي ة إىل خلق كف ة إبداعي ة مساوي ة لإلبداع الذ كوري حتت عنوان الش راكة 

ة املرأة للر جل وأكسبها هوي ة الد ون ال اهليمنة، من أجل جتاوز الت قسيم اجلنسي لألدب الذي فرض تبعي  
فقد كانت املرأة و ما تزال اآلخر الد اخلي، آخر اهلامش  »ا من العامل.ابعتبارها جزًءا من الر جل ال جزءً 

و الظل  و العتامة، و ذلك حبكم هيمنة قيم و معتقدات و سلطات و مؤس سات و ثقافة متحي زة 
تابة بنوع من احلذر و الر يبة و الد وني ة، و قد ظل  حتي ز الذ كورة تتعامل مع املرأة جسًدا و صواًت، و ك

  ألنفسهم و استثارهتم ابجلانب الس لطوي، هي املشكلة اليت تتحر ك يف جسد اجملتمعات العربي ة بقصد 
       أو غري قصد األمر الذي أد ى إىل إغفال دور املرأة و حق ها يف الت عبري عن وجودها و إسهامها 

 .1«قراطي ة مشرقة انبعة من ثقافتنا إعطاء صورة دمييف
حتقيق إنساني تها و امتالك  »كان لزاًما على املرأة أن أتخذ على عاتقها مسؤولي ة   ،من هنا   

خصوصي تها و إثبات هوي تها، من خالل كتابة ... تنجو من اإلنكار و اإلقصاء و االختزال، و تشرك 
و ميك نها من خلخلة العرف الر وائي  2«ا يعيد إليها القدرة و االعتبار املرأة يف الفضاء اإلبداعي العام مب

 م على اإلبداعني )األنثوي و الذ كوري( مًعا.بناء ثقافة جديدة خمتلفة تقو و  الس ائد،
لذلك فقد ات سمت الس نوات األخرية بنتاج أديب وفري للر وائيات العربي ات عام ًة و اجلزائراي ت    

خاص ًة، فتحت جمال الت ساؤل عن خصوصي ة الل غة األنثوي ة مقارنًة هبذا الكم  املرتاكم من الر واايت 
     ث من تسل ط الث قافة نثوي الذي تسعى فيه املرأة حلماية وجودها املؤن  امليثاق األ »ابعتبارها 
 .3«الذ كورية 

فآن لنا إذن، أن نتساءل عن كتابة حتمل مسات أنثوي ة تؤه لها ألن تكون قيمة إبداعي ة حبد ذاهتا        
ا جمر د كتابة اختالف شكلي حيد ده الن وع اجلنسي، »حتق ق االمتداد          لوجودها ال على أساس أن 

فيها أزمة الذ ات مبقدار ما يتمشهد أيًضا خالصها  ... متلك مساهتا اخلاص ة تتمشهد بل ابعتبارها كتابة
 .4من احملو و اإللغاء "

                                                           
 .1، ص 2008، 1األردن، ط -بدإر عامل الكتب احلديث ،  ،قافةة يف خطاب املرأة و اجلسد و الث  ة العربي  سوي  واية الن  : اآلخر يف الر  يداتهمنال  -1
 . 2اد العرب، ص احتة(، متاح على موقع ة موهومة )ورقة حبثي  ة و خصوصي  أنوثة لفظي   –وي العريب ن سقد اليسرى مقدم: الن   - 2
 .1ص  ،الس ابق املرجع نال مهيدات : - 3
 .1، ص  ملرجع السابقيسرى مقدم: ا - 4
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لة  وان ممث  ت هذا العنحتوت ضاليت ان أجل ذلك رأينا أن نتوق ف عند جمموعة من الن قاط من        
 كاآليت:

 االغرتاب و دوره يف تشكيل الوعي األنثوي. .1

 جتسيد الوعي. /املرأة و فعل الكتابة .2

 الوعي ابلذ ات بني الل غة األنثى و أنثى الل غة. .3

 ا عن الكتابةمتي زه ة يفهذه املباحث اليت ستساعدان على رصد خصوصي ة الكتابة األنثوي           
 يف أتسيسها خلطاهبا الذي ينهض من ذاهتا. و ري ةو الذ ك

ّ:أواًل:ّاالغرتابّوّدورهّيفّتشكيلّالوعيّاألنثوي
تدرك املرأة جي ًدا أن  أعلى صور اغرتاهبا و فجيعتها تكمن يف كونا أنثى ابلد رجة األوىل، هذا        

َر َأَحُدُهم اِبألُ  » كرمي أحسن متثيل يف قوله تعاىل:االغرتاب الذي مث له القرآن ال ُهُه نَثى َظلَّ َوج  َو ِإَذا ُبشِ 
َودًّا َو ُهَو َكِظيٌم يـَتَـَواَرى ِمَن الَقو ِم ِمن ُسوِء َما ُبشِ َر بِِه َأ مُي   ِب َأالَ ِسُكُه َعَلى َهَوٍن أَم  َيُدسُُّه يف التـُّرَاُمس 

 .1«َساَء َما حَي ُكُموَن 
ا األنثى ضحي ة الطابو     س ف على الن ساء دون الر جال املختلفة يف جمتمع ظامل ازدواجي متعات هإن 
ة اليت تشك ل أوضاع املرأة يف األسرة و اجملتمع و العامل و الت اريخ خطااًب درامًيا بطلته املرأة الضحي   »إذ 

كوري ة جترب على أن تقبل ظروف االضطهاد بوصفها كبًشا للفداء، و سلعًة مشيأًة يف ظل  هيمنة ذ 
 . 2«ضطهدها و تلغي شخصي تها ت

فاملرأة ال متلك زمام أمورها يف يدها، بل تقع حتت وطأة اجملتمع و تعيش دائًما وفق ما ختط طه    
ا فرٌد فاقد  »الر ؤية الذ كوري ة املهيمنة حيث  وجدت املرأة نفسها يف وسط يقي دها و حياسبها على أن 

          ته املتنو عة الكاملة إال  ضمن اإلطار الذي حيد ده العرف األهلي ة، فرٌد ال حيق  له أن ميارس حر اي

                                                           
 (.59 – 58حل: اآليتان )سورة الن   - 1
 .112ص ،  2007، 1األردن، ط -ربدإعامل الكتب احلديث ،  ،قافة و اإلبداعسوية يف الث  ن  حسني املناصرة: ال - 2
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ا ختتلف عن اآلخر و يُ .و اجملتمع . تقي دها و حتد د أفقها  نشئها تنشئةً . يذك رها اجملتمع يف كل  حلظة أن 
 1.«بوفوار*ي على حد  تعبري األديبة الفرنسي ة الوجودي ة سيمون د

احلضور الفعلي للمرأة كذات ألن ه يراها وفق ما رمسه هلا يف وعيه الت قليدي ن  اجملتمع قد غي ب إإذ    
    العربي ة  ةاتما من أحد يستطيع أن ينكر ما تالقيه الف » ــــالذي حييلها إىل جمر د شيء أو موضوع ف

ة تبنه ر ينتهي هبا إىل منزلة أدىن من اآلخر، و أقل م -ذكر أو أنثى -من متييز مبين على أساس اجلنس 
ا كائن خيتلف عن نظريها )الف... منزلة تشعرها على الد   ( من منظور اجتماعي صاغته ىتوام أبن 

 .2«الت قاليد املرتاكمة عرب الز ماناألعراف و املعتقدات، و رس خته 
            3 «الت الغربة و الض ياع و الفجيعةمفتوحة على احتما »و هو ما جعل مأساة املرأة    

الت هميش لتبقى األنثى سجينة العادات و الت قاليد اليت أس ستها الذ كورة، و خاص ة بعد ما حو لوا و 
ز إىل صفة ثقافي ة ترتبط بكل معاين من صفته البيولوجي ة اليت حتمل معىن االختالف و التمي   هانسج

م ربطوا فكرة األنوثة ربطًا وثيقً   ،الدوني ة و اإلقصاء و االغرتاب ا بقدرة املرأة على أتدي ة وظائفها كما أن 
البيولوجي ة كاملًة السيما إذا ارتبط األمر ابإلجناب يف جمتمع يُعد  الن سل فيه املشر ع الوحيد لوجود املرأة، 

 و إال  لن تصن ف كأنثى.
بصفة  ،العربي ةقهر االجتماعي يف اجملتمعات ال اتريخ املرأة العربي ة يشك ل احلد  األعلى لصورة »إن        

م استعملوا جنس املرأة كماد ة لقهرها الوجودي العام، و الذي حتو   ل ابلض رورة عرب عام ة، و ذلك أن 
   ر أن تفك   هو ما استدعى من املرأة  و4« وسيلة فع الة لقهرها الث قايفالعالقات االجتماعي ة اجلائرة إىل

                                                           
أمانة عم ان الكربى ، انجملة عم   ،(ة ربيعة جلطي / أحالم مستغاّني أّنوذجال و سؤال اهلوي  ي بني سلطة املتخي  الن سو أمال منصور: )اخلطاب األديب  - 1

 .74ص  ،، األردن 2006، أيلول 135ع  ،األردن
    واايت ن الر  كتبت العديد م.ة عي  ة اجتمار ظ  ا منن  ة إضافة إىل أوي  سنة و ة و انشطة سياسي  ة و فيلسوفة وجودي  رة فرنسي  سيمون دوبوفوار كاتبة و مفك   -*

  ان عبارة جلنس اآلخر " الذي ككتاهبا " ارت باشته ،ةضااي االجتماعي  ياسة و أيضا عن القاتية و دراسات حول الفلسفة و الس  ري الذ  و املقاالت و الس  
تمع عام ة الفرد يف اجملري  حلئزة القدس ا جاة جوائز منهحازت على عد   .ة املعاصرةسوي  ن  أتسيسي لل ل حول اضطهاد املرأة و مبثابة نص  عن حتليل مفص  

 متاح على الشبكة..1975
 .119، ص 2007، 1األردن، ط -انوزيع، عم  شر و الت  ة للن  ة ، دار ورد األردني  وية العربي  سن  ال وايةر  إبراهيم خليل : يف ال - 2
 .84، ص2012 ،1األردن ، ط -إربد ،رد ، عامل الكتب احلديثحسني املناصرة: مقارابت يف الس   - 3
 .119، ص 1993 ،2طاين،، الكتاب الث  ة للكتاب، اجلزائري  سة الوطناملؤس   ،اجلديد  /الوعي/ اجملتمع /ة املرأةنسائي   دفاتر زينب األعوج: - 4
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ساء، فعل على الن   لم الواقع ة جحيم الظ  و  هتا من هق حراي  ق  حتصها من معاانهتا و ل  خيحضاري  فعل يف
 ة.ستقل  مون و يعمل على حتقيق وجودها كذات خمتلفة و ة الد  ينفي عنها هوي  

       ود سبة هلا وجلن  تابة ابفالك ،ةص  رد خاق ابلكتابة و الس  ا يتحق  وجودها إّن   قد أدركت املرأة أن  ل       
 ل. جلر  ها و خالصها من هيمنة ايته شهرزاد يف حكتبن   الذي و هو املوقف ،و خالص

ألنسب خلالصها و خالص بنات بيل األمثل و ايف اإلبداع الس   وجدت املرأة ، هكذا إذن      
هي  -عرفونتكما   -فشهرزاد »ردجمد الس   ،جمد شهرزاد ،ائععن طريق اسرتجاع جمدها الض   جنسها

ا " ن  واية إعيب، و قد قيل عن الر  ساردات مبدعات يف احملكي الش  ات اردة األوىل يف ثقافتنا و اجلد  الس  
              ىن العالقات ة رئيسة يف بُ غياب املرأة بوصفها شخصي   ا ال تصلح يف ظل  أي أن   ؛ساء "اتريخ الن  

 .1 «ؤىو األصوات و الر  
  له عالقة محيمة و قدمية قدم املرأة  عها، فن  ما يتالءم فنًّ  يف الت عبري عن ذاهتا لذلك اختارت املرأة      
 ،و أعلنت رسالتها من خالله عرب آداهبا و مجاهلا ،ر الوجودي الذي هامت به احلضاراتذلك الس   »

ات يف أعماقها، و تنعكس ة عبقا و حلن وجود ... تلك الكينونة اليت حتمل املضاد  تلك اهلالة الوجودي  
      ل و اليت تتشك   ،بابية األلقة يف اآلن ذاتهماهية الض  ة، تلك الت  وجودا يف لغة األمومة و رسالة احليا

األدب هو  ات ذاهتا و لغة األدب، ابعتبار أن  حول متاهي   تة منظومة تساؤاليف بلورة صفحتها القزحي  
 .2 «رحلة الوجود جوهر احلضارات على مر  

ة أن تعجز على أن تكون األدابء بصفة عام  وائيني و عراء و الر  فكيف إذن ملن كانت ملهمة الش     
    3 «ة ة و مساهتا الفردي  خصي  ربتها الش  جتعبري عن القدرة على الت   »دها يفملهمة ذاهتا و تعلن عن تفر  

 د.فكر جدي بناء من خالل
       ا يكمن خالصها إّن   أن   هدت ظاهرة االغرتاب عند املرأة وعيا جديدا خمتلفا أدركت منقد ول  ل       

ات تربك الذ  دث خلخلة فيما هو سائد من قيم وأفكار و فوحدها الكتابة مبقدورها أن حت » يف الكتابة
                                                           

 . 141قافة و اإلبداع، صة يف الث  وي  سناصرة: الن  املحسني  - 1
 .214ص ، 2008، 1ط ،األردن -اهات، عامل الكتب احلديث، إربدة و االجت  األدب املاهي   اسيكولوجي :سعاد جرب سعيد - 2
 79، ص 2009د ط،  ،تونس ،شر اجلامعيار، مركز الن  بة، تقدمي توفيق بك  غر ة يف حمافل السائي  القسنطيين: الن  جنوى الرايحي  - 3
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حبكم  1«ات ية أمام الذ  ر يف مواجهة عا ؤال حبيث جتعل الكل  ببعديها الفردي و اجلماعي أمام جرأة الس  
      عترب مرتمجا لألفكار ي ذيالكتابة الاملرأة تسعى إىل فهم ذاهتا و دورها يف احلياة من خالل فعل أن  

 و املشاعر.
الكاتبة أن تكتب ذاهتا على الورق بصورة مغايرة  /راي يتيح للمرأةفعال حتر   الكتابة تعد   ذلك أن     
 ،والعكس ةات إىل البنية الطبيعي  شعاع الوعي ابلذ   فيها الكتابة اليت ينطلق »هيو  عليها، املفروض للواقع

ل الكتابة ابملعىن املرئي حصلة يف آن واحد فتي  للمخرتاق للبنية و خة االكتابة تكون مبثابة عملي   ي أن  أ
 . 2«و الواعية  ،ةاإلرادي   و،ةاللي  ة إىل املعرفة الد  الكتابة املؤدي   وهي ليست إال  

إحداث ة كبرية يف ا هلا أمهي  و إّن   ،ة بسيطة أو مصادفةد عملي  وبذلك فالكتابة ليست جمر     
 و غريها.أ. .. ةي  رفة أو املعغوي  ة أو الل  ريات على مستوايت عديدة سواء الفكري  يغالت  

قايف غيري : تغيري البائد و املتخلف يف اخلطاب الث  ت  ال يعكس امرأة مسكونة هبم   »ه الوعي الذين  إ      
        غيري الت   يأي وع .3«قها لتماس حقو اظر إليها و ق مبوقع املرأة و الن  ة فيما يتعل  ائد و خاص  الس  

       عبة م أدوارها الص  يتفه   تؤك د قسوة اخليارات اليت تواجهها املرأة يف جمتمع ال»ة من خالل رؤية واعي  
 .4«ما تقوم به فعل ال إنساين  و كأن  
جتد  »بذلكمعها و ى هتتما و اذاهت مع ح دها املأزوم لتتو ضعابلكتابة و  ىا األنثى اليت  تتحد  إن    
     ة القول و الفعل و االنفالت ا و مساحة ملمارسة حركي  ف سفعل الكتابة متن يف ،الكاتبة إذن /املرأة

 .5«اتجل وسيلة لتحقيق الذ  املرأة متارس فعل الكتابة أيضا مثلها مثل الر  كما أن   ،مت من قيود الص  

                                                           
، املعاصرو   خمطوط رسالة دكتوراه علوم يف األدب احلديث  ،لية املتخي  ة بني سلطة املرجع و حر  سوية العربي  ن  وائية الفطيمة الزهرة ابيزيد: الكتابة الر   -1

 .86، ص 2012 جامعة ابتنة،
ار العربي ة للعلوم انشرون،بريوتات ،سق إىل الذ  من الن   :عمر مهيبل - 2  .17- 16 ص ص، 2007،  1لبنان،ط-الد 
، 2005، 1لبنان ، ط -بريوت ،املغرب -ار البيضاءالد   ،املركز الثقايف العريب ،اتيات الذ  جتل   و ة الوهييب: املكان و اجلسد و القصيدة املواجهةمفاط - 3

 .181ص 
،خمرب السرد العريب ، جامعة  دايتر الس  جملة (،جمموعة )البحث عن يوم سابع(  يف دراسة ،من و املرأةجدل العالقة بني الز  )عيمي: حممد حسني الن   - 4

 .234، ، ص 2011، 5 -4ع منتوري قسنطينة ، 
 . 79ص  ،لة املتخي  حري   ة بني سلطة املرجع ووية العربي  سوائية الن  هرة ابيزيد: الكتابة الر  فطيمة الز   - 5
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و هو  »ملا يكتبه الرجلاكاة د حمتصبح جمر   ،ات و اآلخر و العاملفإذا مل حتمل الكتابة وعيا ابلذ     
ة على درجة قصوى من ل إىل مشكلة أنطولوجي  حيث تتحو   هما يدفع بسؤال الكتابة إىل أقصى مدا

 .1 «ري قلقا أو استفهاما ثية عن املعىن و ال تر د رسم ابهت لكلمات عاو ليس جمر   ،ةاألمهي  
ؤال ا أساس الس  ل معاين القلق و االستفهام ابعتبارمهة هي الكتابة اليت حتمالكتابة الواعي   ألن     

         غيري ، ه داللة على القدرة على الكشف و الت  الذي هو داللة على الوجود و الكينونة، كما أن  
 نتقدات و تل الذ  ئة تسانالكتابة كمح »ل مفهوم املساءلة حبيث تصبح معهؤاو من هنا أيخذ الس  

      تبدو  ،ل الكتابة إىل حمنةعندما تتحو   .ةة روتيني  د مهم  اآلليات يف مقاربة الواقع و اجملتمع و ليس جمر  
ل هذه قيل لواقع مفارق عسري اإلدراك و خصوصا عندما تتحو  عور ابلوزن الث  يف األفق عالمات الش  

 .2«املنفصممبرارة تراجيداي الواقع إىل حكاية الوعي اجلريح يستسيغ  احملنة
هو  »ما يفرضه هذا الوعي على املرأة لأو   أكثر ما حتتاج إليه الكتابة هو امتالك الوعي ألن   إن     

و يكشف ذلك  ةدة و يكسب تفكريها القدرة على ما جيعلها اتبعة و مقل  ن يتها املتدعدم قبول وضعي  
قافة طريق حفرته الث  لعقل و يسوقها اعم الذي يساق إليها فيجعلها جتنح عن الفهم و الت  ضليل الن  الت  
جل و لكن ابمتالك الوعي و ممارسته متلك ائدة منذ آالف القرون أبن تكون خلف الر  ة الس  كوري  الذ  

 .3«ة احلري   -ليس لكتابتها فحسب بل لقيمة وجودها  -شرط املرأة أهم  
ق فيه املرأة توازنا املفقود بني ة حتق  صبح فعل الكتابة مرتبطا ابلبحث عن أفق أوسع للحري  يحبيث       

       مزيد  ما ترغب يف إعالنه و بني املسكوت عنه و كل   بني ،ة اخلية و ذاهتا االجتماعي  ذاهتا الد  
 ري ثيقلق و ي -دائما-و الوعي  ،القلق هو عالمة على الوعي ذلك أن   ،هو زايدة يف القلق ،ةمن احلري  

إذا أصبح واعيا  القلق ال حيدث لإلنسان إال  إن  »و 4تعبري حممد الغذامي ح على حد  يو عدمه ير 
ما كان و كل   .ه قد يفقد نفسه و يصبح ال شيءو أن  ،م هذا الوجود ميكن أن يتحط   و أن   ،بوجوده

                                                           
 .79سق إىل الذات، ص عمر مهيبل : من الن   - 1
 .147، ص 2012، 1ط،املغرب -طالر اب ،ياسة و الواقع ، دار األمانات و اآلخر أتمالت معاصرة يف العقل و الس  ين: الذ  حممد شوقي الز  - 2
 )=aid=1http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t&6575(ة أم رقصا ابلقيد؟.سائية، حري  الكتابة الن   هاديةحسباهلل: -3
 .136 - 135ص ، 2008، 4،ط  لبنان -املغرب ، بريوت -الدار البيضاء،الغذامي: املرأة و اللغة. املركز الثقايف حممد هللا  نظر عبدي -4
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هذا هو  .اإلنسان واعيا بوجوده زاد قلقه على هذا الوجود و زادت مقاومته للقوى اليت حتاول حتطيمه
فة أكثر املرأة املثق   فات،  ألن  ساء غري املثق  فات عنه بني الن  ساء املثق  وراء انتشار القلق بني الن  بب الس  

ايل فهي أكثر قلقا من أجل محاية هذا الوجود من القوى فة، و ابلت  وعيا بوجودها عن املرأة غري املثق  
 .1«ة اليت تبغي حتطيمهاالجتماعي  

ة اليت عملت على أن تبقى املرأة ي  كور قافة الذ  نتاج وعيها خبطر الث   لذلك كانت الكتابة عند املرأة   
ة رؤية واعي   وفق قافةو من هنا كان على املرأة أن تعمل على تغيري نظرة الث   .احة و االستكانةيف حالة الر  

   غم على الر   وازن و تصحيح املغالطات من خالل كتابة حياة وعيها بذاهتا خمتلفة تقوم على إعادة الت  
فهي ال تنتج أشياء هذا  ،ا هي قلب و حتويلات ليست واقعة بسيطة و إّن  حياة الوعي ابلذ   »من أن  

ة إنتاج نفسها بنفسها، فالعمل داخل عملي   شاط بل تنتج نفسها، و هي ال تكون أو ال توجد إال  الن  
صف ات إىل عنصر يت  ذ  للمبا هو حتويل للمضامني املتباينة  املنتج ال يرقى إىل أمسى درجاته إال  

ق للمرأة املبدعة ، حيق  2«وح * ولوجيا الر  وميننيات واقعا كما يرى هيغل يف فة حيث تصري الذ  ابملوضوعي  
عليه تصري األان  و بناء »ة داخل فعل الكتابة.من تشكيل ذاهتا احلقيقي   اجزءا و لو يسري  و فكرا واعيا

   لتسأله  -هنا -دة إىل بيت الكائنامليتافيزيقا من متاهاهتا اجملر  كينونة و مفتاح فهمها و تنزل الموطن 
      إعادة تشكيل الواقع الذي يبدأ رة يفيف صورهتا الفاعلة و املؤث   3«  جتد إقامتهال معانيه حىت  و حتل  

جوء ابلل   -أو اترخيي   وث ديين ر من مو  -من تفجري املسكوت عنه و استخراج املكبوت يف الوعي »
ة يف بناء يعكس رؤيتها اخلاص   4«قي مجايل ييف بناء استط عنه عبريالت   إىل ذلك املوروث و استلهامه، مث  

                                                           
 .215ص ،1989، 1مصر، ط -قاهرة ال ،عربية للطباعة و النشر ، مكتبة مدبويل،نوال السعداوي: األنثى هي األصل - 1
قع أعلى النفي إىل درجة وا قي عرب هذاه لريتفينومينولوجيا الروح: مؤلف رسم فيه هيغل ملحمة الوعي هذا الذي كان يف وقت من أوقاته ينفي ما سبق -*

 -ي هيغلوع–ا وعي معاصر صوهب وراما اليتلباناو هذه كانت  متمم لذلك تراان ننطلق مبتدئني من ذلك " اليقني احملسوس " لنصل إىل " املعرفة املطلقة "
 لشبكة.لى امتاح عنفسه الذي أعاد مراجعة مسرية اإلنسانية برمتها، من خالل سعيها التدرجيي إىل وعي مفهوم احلرية.

 .235عمر مهيبل: من النسق إىل الذات، ص  -2
 .134املرجع نفسه ، ص  - 3
 .35ص ،وية العربية بني سلطة املرجع و حرية املتخيلة سن  تابة الروائية الرة ابيزيد: الكفطيمة الزه - 4
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على وعي جديد يدخل  فالكتابة عند املرأة عالمة» ا.لذي تسعى إىل جتسيده يف كتاابهتايت افكرها الذ  
 إىل القلق. حةاوينقلها من حالة الر   1«اكن اهلادئ املصان سائي الس  عاملها الن  

و ذاات خمتلفة ختتلف عن ذات الرجل تستطيع أن ترتمجها  هلا كياان مستقال   و بذلك تعي املرأة أن     
االختالف  ة إىل صورة املرأة املعاصرة اليت ختتلف كل  قليدي  ورة الت  وفق رؤيتها، لتنقل صورة املرأة من الص  

بتها الشخصية و مساهتا عبري عن جتر على الت   جل ابلقدرةمن دون الر   »دها عن سابقتها و تعلن تفر  
املوضوع  » وين ألن  حو خطيئة وجودها الد  ميصها من معاانهتا و صور اغرتاهبا و ، مبا خيل  2«الفردية 

خلص من الوضع ة و الت  الذي تسعى الذات )األنثى( إىل اكتسابه يكون دائما الرغبة يف إثبات اهلوي  
 .3«وين الد  

ّ:وّفعلّالكتابةّ/ّجتسيدّالوعياثنيا:ّاملرأةّ   
 قافية املعاصرة يف عامل ال جييد إال  ات أن تغيب عن واقع احلياة الث  حني يفرض على الذ   »إن ه      

 ح بشىت  كم على املرأة أن تتسل  حي ،ال يتقن غري إبداع الثنائيات و استعمال آليات التمزيق ،اإلقصاء
قافة اإلبداع و الث   على صوهتا : " أن  أب لنهميش، و تعالت   وممت، و تقام جدار الص  األسلحة لتحط  

رق بني رجل و امرأة يف إطار الفعل احلضاري  فاألصوات و تتفاعل ... ال  فيه جميع تتالقىللل حق
 .4«اء البن  

أساس »ا صنيف اجلنسي و إّن  اإلبداع ال خيضع للت   د أن  لتؤك   ،وطأت املرأة عامل الكتابة إذنلقد    
 ص األديب و ليس ابنتمائه إىل جنس أديب معني  ية و اجلمالية للن  املفاضلة املشروعة مرتبطة ابلقيمة الفن  

جمال الفكر  . ذلك أن  5«ة عي االنتماء إىل تلك اهلوي  .... سواء كان الكاتب رجال أم امرأة ... أو يد  

                                                           
 .135عبد هللا حممد الغدامي: املرأة و اللغة، ص  - 1
 .79بة، ص غر لقسنطيين: النسائية يف حمافل الجنوى الرايحي ا - 2
 .127حسني املناصرة: السنوية يف الثقافة و اإلبداع، ص  - 3
 .74ص  ،سلطة املتخيل و سؤال اهلوية ربيعة جلطي / أحالم مستغاّني أّنوذجا (سوي بني نطاب األديب ال) اخل:أمال منصور - 4
 .283، ص 2010، 1مصر، ط -رؤية للنشر و التوزيع، القاهرة،سعيد يقطني: قضااي الرواية العربية اجلديدة الوجود و احلدود  - 5
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ميكن أن يفكر فيه الرجل، ميكن للمرأة أن و اإلبداع حيتاج إىل اجلنسني معا إلثراء العامل األديب، فما ال 
 ر فيه.تفك  
و إذا ما حبثنا يف عالقة املرأة »ر عالقة املرأة ابلكتابة هي عالقة قدمية و ليست وليدة احلاض إن     

ا ة خلقا هش  ل مر  لت أو  ي احلكاية و قد تشك  فلنردي الس   ابلكتابة و يف مظاهر تفاعلها مع النص  
عند االستواء )املرأة الكاتبة(، فتحملها يف أحشائها مضغة، فعلقة حىت تكتمل، لتلد  هبا ضعيفا حتبل

 .1 «رواية عرب الكتابة 
     ل األمر ظهر أو  لوجودها الذي مت اواية ارتباطا وثيقا ابملرأة ابعتبارها امتدادلذلك ارتبطت الر     

 احلكي (و تعو دت عليه و سكنت فيه ولكن  )»على الر غم من أن  املرأة تعرف  احلكي، ولكن يف فعل
سليم هلا من حياة القناعة و الت  الكتابة عامل جديد و وعي جديد خيرجها من املألوف إىل اجملهول و حيو  

 .2«حييط هبا وما جيري وراءها وهلا  وقلق الوعي، مبا ؤالالس   و الغفلة، إىل قلق
يظهر بشكل أوضح  »ىل ضوء الكتابة و الذي ة احلكي إه القلق الذي أخرج املرأة من ظلمن  إ  

يف وجودها  و ما تعانيه املرأة ،ط ة و ما تصادفه من هيمنة و تسل  حينما يرمز من خالله إىل مسألة اهلوي  
م صراع قافية و االجتماعية من مشكالت تؤز  رات األطر الث  و كينونتها حتت ضواغط املكان و مؤث  

ة لذاهتا و للعامل . و هو ما أكسب املرأة / الكاتبة رؤية خاص  3«ذاهتا و مع العامل احمليط هبا  ات معالذ  
بغية  عبري عنها بصوهتا اخلاص  سعت إىل جتسيدها يف كتاابهتا من خالل استنطاقها لتجارهبا احلياتية و الت  

و دورها يف احلياة و ذلك  اتالذ  تسعى إىل فهم »دة و بذلك فهي فر  تة و ذاهتا املتها املستقل  بناء هوي  
اجلميل اخلالد هو الذي استطاع  من خالل فعل الكتابة الذي يعترب مرتمجا لألفكار و املشاعر و النص  

 .4 «ات و الكاتبة( ر هذه العالقة بني )الذ  أن يصو  
                                                           

  ، 2011، 1، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طكية السرد األنثوي و جتربة املعىنقراءة يف حر األخضر بن السايح: سرد اجلسد و غواية اللغة  - 1
 .1ص 

 .135عبد هللا حممد الغدامي: املرأة و اللغة، ص  - 2
 .89ص ،املواجهة و جتليات الذات -القصيدة فاطمة الوهييب: املكان و اجلسد و  - 3
 2010،  5 – 4ع ، ، خمرب السرد العريب جامعة منتوري قسنطينة جمله السردايتري الذاتية فعل الكتابة و فعل ادراك الذات(. حسني تروش: )الس   - 4
 .274، ص   2011 –
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 فعل معادل حلكي شهرزاد من أجل بناء موقفها و حتطيم»اختارت املرأة فعل الكتابة و هو    
فلطاملا ارتبط احلكي  1 «يق حضورها اإلنساين و االجتماعي ها، و بناء جسر الوصول لتحقسقف ّنو  

ا و قد شاءت املرأة أن أم   »ردي الس   واية و هو األصل يف هذا الفن  فوية للر  يغة الش  ساء و هو الص  ابلن  
إىل ذات  من كائن مندمجل ا هبذا خترج من زمن احلكي و تتحو  يدها إىل القلم و تكتب فإن  متد   

و ذات خمتلفة  ليظهر للمرأة وجه جديد 2«هاري املكشوف م بضمري األان و ابخلطاب الن  ة تتكل  مستقل  
و على بقائها  ءي  شتصوت اعرتاضها على استمرار هذا ال »ة الكاتبة على رفع تعمل من خالهلا املرأ

ال فاعل و ال    د موضوع منفعل بقاءها جمر  طه، و ترفض جل و نزواته و تسل  د موضوع لعشق الر  جمر  
 .3 «كمتحر  
كورية هذه قافة الذ  هو دخول يف منافسة سافرة مع الث   »ن دخول املرأة إىل عامل الكتابة من هنا كا   

لتظهر  4«جل لنفسه على مدى قرون و هذه الثقافة اليت احتكرها الر  ،قافة الراسخة و املهيمنة الث  
           ؤال غيري ابرتيادها عامل الكتابة و اإلبداع و خلق متنفس أوسع للس  ة يف الت  اد  حماوالت املرأة اجل

  د احلياة من ظلمة الفقد و الغياب اإلبداع و الكتابة تول  فال خيف على أحد أن    »ات يف تشكيل الذ  
 .5 «الكتابة اهتا احلقيقية داخل فعل ق للمرأة املبدعة شيئا من تشكيل ذواية حتق  و الر  
 ة ما يتعلق منه بفن  رد و خاص  تزايد إقدام الكاتبات على خوض مغامرة الس   هذا ما أد ى إىلو       
م وعيا ة اليت تقد  املنفتح على اجملتمع بشكل خاص نظرا لطبيعتها اخلاص   واية هي الفن  الر   » واية ألن  الر  

حظة رصد تلك الل   حيث يتم   6 «راهنة أم ماضيةعي مرتبطا بلحظة ا للحياة، سواء أكان ذلك الو خاص  
     د هذا الوعي الذي جيعلصاهلا به و انفصاهلا عنه مبا جيس  ايت و العام و يف ات  يف ارتباطها ابلوعي الذ  

-م املاضي يف حلظة آنية تقد   نةو معاي،و العامل املاضي ،العامل اآلين ،واية منفتحة على عاملني الر   »
                                                           

 .229املرجع نفسه، ص  (جدل العالقة بني الزمن و املرأة)حسن حممد النعيمي:  - 1
 . 142عبد هللا حممد الغدامي: املرأة و اللغة، ص  - 2
 .174املرجع نفسه، ص  - 3
 .142-141 ص املرجع نفسه، ص - 4
 .2األخضر بن السايح: سرد اجلسد و غواية اللغة قراءة يف حركية السرد األنثوي و جتربة املعين، ص  - 5
 .17ص ، 2010،  1،طاجلزائر -الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت ـ لبنان ،منشورات االختالف عادل ضرغام: يف السرد الروائي ،  - 6
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من مث  جند أن  معظم  و سابقا،جربة مل يكن مطروحا حلظة املرور ابلت   ،ا جديدا وعي -رورة ابلض  
        ،ض ملساءلة ا تتعر  و إّن   ،على حاهلا  تظل  ،اليت تنظ م بصورة ضمنية جمموع عامل الر واية ،ال القيم

ال  ت و اليت اصلة ابلذ  تتيح البحث عن إجاابت األسئلة املت   1 «ينبثق من حلظة آنية  و لوعي خاص  
     هذا العامل بوعي جديد إعادة تشكيلها يف ظل   مث  أن تنفصل عن العامل الذي تعيش فيه و من ميكنها 

ألشكال الوجود اإلنساين تعيد تشكيل  صد اخلاص  واية يف سياق ذلك الر  فالر   »و رؤية جديدة لألشياء 
آلية ارتباطنا  يلمن خالل طريقة تشك،تعيد تشكيل وجودان يف ذلك العامل  مث  و من  ،و عينا ابألشياء

         ا مات و كيفية صياغتهي العامل و الذ  وفق ما يعكس هذا الوعي ابلوجود و طبيعة تلق    2«به 
و هذا األمر  »اخلاصة و مدى تفاعلها مع الوجود ردية عن طريق معاجلتها لقضاايها يف األعمال الس  

و اليت من دون شك ،كئ عليها املرأة يف عرض قضاايها ان إىل طبيعة املعاجلة اليت ميكن أن تت  يقود
     قايف و من محولتها املعرفية يف جمتمع ذكوري و من تكوينها الث   ثى،ايت كأنستنهض من تكوينها الذ  

ملرأة اليت أدركت و أقصد هنا ا،وجودها  و ضد  ،يتها حر   و يف نسق فحويل، لذلك لن جند امرأة ضد  
         مظهر جليا من حيث رؤية املرأة يته الوعي األنثوي الذي . إن  3«يتها و وجودهابوعيها خصوص  

يايل إىل ضوء و مهس الل   يلتخرج من ظلمة احلك،ردي منتجة للفعل الس   ،و منظورها كذات فاعلة
 اطع و الكتابة.هار الس  الن  

ا بني وجود هذ النقاد ه فاختلفعند  املرأة أداب أاثر جدال كبريا حولدت ظاهرة االغرتاب لقد ول        
م ال أالرجل  كتبهياألدب و عدم وجوده ، و إن كان هلذا األدب خصوصية ختتلف عن األدب الذي 

         ذي عرف ال جالة بعد الس  ط و يتأرجح خاص  هذا األدب يتخب    قيد و مناهض بو بني مؤي  
 االعرتاف به ما ت   سرعان و الذي جعل البعض يعتربه طائفيا و لكن،ن األدب مع و مع رائدات هذا الن  

راسات لد  لة خصبة رضيأ ليصبح نياب و الباحثاد و الكت  اء و النق  و أخذ جبذب إليه اهتمام القر  
 املعاصرة .

                                                           
 .33، ص عادل ضرغام : يف السرد الروائي - 1
 .10، ص املرجع نفسه - 2
 .118، ص 2011، نوفمرب 1، ع  لجملة االستهال(،و التجربة الذاتية السرد النسوي شهادة يف التجربة ): يبهبيجة مصري إدل - 3
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 ته كإبداع له كينونته و خصوصي   »املرأة  النسائي و هو أدب خيص  ابألدب عرف هذا األدب     
س أن تؤس   ة املرأة املبدعة يف اجملتمع و احلياة الثقافية، والبد  د خصوصي  يف املشهد اإلنساين، ويؤك     

دبياهتا  ليكون تصنيفا مجاليا منسجما مع ما وصلت إليه املرأة أب ونقداي  املرأة بذاهتا هلذا املفهوم نظراي  
ه يراها وفق  عن املرأة بشكل موضوعي ألن  الرجل ال يستطيع أن يعرب   ألن   ؛1«بعيدا عن الفرز العنصري

ن أييت مبا هو جديد فيما خيص املرأة وهو ال أجل / الكاتب ال ميكنه مطية. فالر  قليدية الن  ورة الت  الص  
،      غري وعيبترسيخه يف األذهان حوهلا سواء بوعي أو الذي ت    غرييضيف إىل معلوماتنا شيئا آخر 

      كل  ما كتب »أحد أنصار املرأة املغمورين أن  يف هذا املقام تشري سيمون دو بوفوار إىل قول  و
م خصوم و حك ام يف الوقت ذاته.وقد سخ روا  عن املرأة من قبل الر جال جيب أن يثري الش بهات ألن 

 .2«فلسفة و القوانني خلدمة مصاحلهم.و ال الال هوت 
هو األدب الذي »ايغلتون  قائال:  ماريتعريف األدب النسائي عند  خليلوقد نقل إبراهيم        

يف املرأة، بعيدا عن تلك اجلوانب اليت اهتم هبا األدب  ايت اخلاص  يسعى للكشف عن اجلانب الذ  
 بصدق عن الطابع اخلاص لتجربة سائي هو األدب الذي يعرب  األدب الن   . أي أن  ..لعصور طويلة خلت

           د خرباهتا األدب الذي جيس   -زايدة على ذلك -عن املفاهيم التقليدية، وهو األنثى يف معزل
عبري عن حاالهتا مساحة أكرب للت   هلا يتيحأمام املرأة / الكاتبة ليفتح اجملال بشكل واسع  و 3«يف احلياة

مبا ينطوي عليه  »هي أنثى أسيس خلطاهبا الذي ينهض من ذاهتا من حيثيف الت   أحالمها و رؤاها و و
             مرتوك على حافة النص   ظاهرة تثري ما هو كامن و ه سرد منتج للقلق، وألن   من قلق املغامرة،

ايل نضت اء اليت أغوهتا املعرفة و ابلت  اء اليت أغوت آدم ابملعرفة، هي ذاهتا حو  حو   اكرة، ألن  أو حافة الذ  
ا كي فقد أدركت املرأة أن   4«عةمضي   بة، متوارية وطويل مغي   ات اليت كانت لزمنإلعادة تشكيل هذه الذ  

                                                           
 .118،  ص  الذاتية هبيجة مصري إدليب :السرد النسوي شهادة يف التجربة و التجربة-1
 .8، ص1997، دمشق ،بريوت،  اجلنس اآلخر، ترمجة جمموعة من أساتذة اجلامعة، دار أسامةسيمون دو بوفوار:  - 2
 feminist literaryو انظر4أعمال سلوى بكر يف سياق األدب النسائي )ر.ج(،ص  رزان إبراهيم:-3

theory.blackwell ,cambridge,(1993)eaglton,mary,ukpp.155 -156.ليل: يف الرواية النسوية العربيةبراهيم خ. نقال عن إ، 
 .3ص 

 .117ص ،هبيجة مصري إدليب: )السرد النسوي شهادة يف التجربة و التجربة الذاتية(  - 4
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   . 1«سب املعرفةتات كان عليها أن تكيف إثبات الذ   ظرة مث  يف تغيري الن   فاع مث  الد  يف ة( )قو   »تكسب 
وهي »ات عور ابلذ  لش  قتها مرحلة اا املعرفة اليت عم  إن  ،دة فر  تة وذاهتا املتها املستقل  من أجل بناء هوي  

ه إضافة إىل حياته اخلارجية ات حيث يدرك اإلنسان أن  رة من الوعي و اإلدراك بوجود الذ  مرحلة متطو  
ات الواحدة وفيها يعتمد فهو ميتلك حياة داخلية أغىن بكثري، بل هي عامل من اإلدراكات املتنوعة للذ  

عاملا خصبا تنطلق منه املرأة يف بناء أدهبا اخلاص  واليت تعد   ،2«اكرة واألحالم وغريهاعلى اخليال و الذ  
جل يف استلهام هذه اإلدراكات بطريقة تعكس وعيها د حضورها الفعلي واختالفها عن الر  الذي يؤك  
 اخلي يف إنتاجها األديب.بعاملها الد  

من غري املألوف  نا عندما نقرأ مثل هذا اإلنتاج الذي تكتبه املرأة ندخل عاملا جديداإن   »لذلك فــ      
اخلي ال يقدر على استخالص ما فيه من أحاسيس و مشاعر وردود فعل  الغوص فيه، فهذا العامل الد  

د شيء جمر   همؤثرا، أو أن  و من الكثري، سواء كان هذا الكثري خطريا قاسيا  -البد  –امرأة تعاين  كبرية إال  
قافة اليت جعلت من املرأة جنسا ما هو سائد يف الث   ضد    3«ورة املكتومةيق و الث  يثري االنفعال و الض  

   رتبة اثنية دونية من دون قدرهتا يف وضعتها  ت عنها أبساليب  جعلتها دائمة املعاانة وعرب   اثنيا و
    مل يفهمها أبدا  عبري عن أحاسيس املرأة ومشاعرها ممنفكيف جيري الت   .هتاافر يلغزها و ش على فك  

   عبري جال من ميسكون ابلقلم للت  اب الر  ذلك فإننا جند أن هناك من الكت   مع كل   و »بل جعلها اتبعة 
ا يؤدي ابلكثريين إىل سرد ه، مم  فسري ما يف داخلها سهل فهمه وسهل ت عن املرأة، وداخل املرأة، وكأن  

 ،4«امل أمجعأة يف بالدان، أو يف العالكثري من املغالطات وسوء الفهم اليت ال تصلح حبال من وضع املر 
وهو ما زاد من معاانة املرأة وفتح مأساة فجائعها واغرتاهبا عن طريق ترسيخ تلك املغالطات اليت مل يتم 

قع االو إن    »أو زينة يقتضيها عامل الرجل حيث د متاع و اليت تعترب املرأة جمر  ،اآلن  جتاوزها إىل حد  
يستطيع وال يسمح له اله ا ألن  ال يريد ذلك، وإّن  ه جل مل حيسن قراءة املرأة ليس ألن  الر   يكشف عن أن  

                                                           
 . 74ص ، دت ،1اجلمهورية اليمنية،ط-دار حضرموت، املكال :النسوية قراءة يف اخللفية املعرفية يف الغرب، القرشيرايض  - 1
 .250ص  ،ة فعل الكتابة وفعل إدراك الذات(حسن تروش: ) السرية الذاتي - 2
 .247، ص 1997مالطا ، د ط،  -، فاليتاELGAمنشورات  -يادي: رحلة القلم النسائي اللييبشريفة الق - 3
  فحة نفسها.صال، املرجع نفسه - 4
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 ،كتو الن   جل بواسطة األمثال و األحجيات  الر  وكثريا ما عرب   ،كوري أبن يفهم املرأةقايف الذ  رصيده  الث  
ه يراها وفق ذلك ألن   و 1«ا لغز عجيبعن أن   ه ال يفهم املرأة، وأن   لىبواسطة اخلطاب الفلسفي ع و

بقية امتة و الش  صورة املرأة الص   -كما سبق ذكره  -قافة عنهاالث  له ة اليت رمستها قليدي  مطية الت  ورة الن  الص  
ذا فهي ال وهبا ال متلك العقل عبري عن ذاهتا ألن  ا غري قادرة على الت  جل فقط. وأن  م املتعة للر  اليت تقد  

 متلك املعرفة.
ت و لكي تنفي املرأة الكاتبة هذه الفكرة           قدرهتا هي  ءزاجل إبجمازاي عن عجز الر   »فقد عرب 

   جل توحي فيها نت رسالة غري مباشرة إىل الر  على فهم األنوثة، وذلك يف حكاايت شهرزاد اليت تضم  
فهي الوحيدة   2«ا  األقدر و األعرفه ال يعرف املرأة وتقرتح عليه أن يرتك ذلك هلا هي حيث إن  ن  أإىل 

جل املغالطات اليت ألصقها الر   عبري عنها وعن وأنوثتها من أجل تصحيح كل  م ذاهتا و الت  القادرة على فه
عندما تكتب فذلك يعين  »ه د على أن  ابملرأة سواء أكان ذلك عن وعي أو عن غري وعي وهو ما يؤك  

جلسدها  ةرات اليت جتعل املرأة عدو  احلائل من األفكار و التصو   كل  تسقط  ا تكتب نفسها بعد أن أن  
ياهلا ولنفسها ولتسرت وحدة كيانا. ومل يعد هناك ما يفصل بني الكاتبة و املوضوع فتهدم املرأة عن خ

 .3«وذاكرهتا كل مورث العبودية
ابلتمركز  »مثلما أشار إليها مفيد جنم ويف ضوء ما سبق، ميكن حتديد خصوصية األدب النسائي      

تيب واليت سنبدأ احلديث عنها وفق الرت    4«ةيوالبحث عن احلر  كورية، لطة الذ  حول الذات، ورفض الس  
 رؤيتنا. و الذي يتناسب اآليت

من قيمتها لتنزهلا منزلة  وصاية تلغيها وحتد   املرأة كل   رفضوتعين أن ت كورية:لطة الذ  : رفض الس  1

م  رديتها، اليت تكم  أة و ل يف لفافات اإلرث و األبو  بطريركي* يتمث   ط كل  تسل   »ون وهي هبذا تلغي الد  
                                                           

  .52لغذامي: املرأة و اللغة، ص حممد عبد هللا ا - 1
 .52، صرجع نفسهامل- 2
 متاح على الشبكة.  ،النسائية : حرية أم رقصا ابلقيد هادية حسب هللا: الكتابة - 3
 167، ص 2005، سبتمرب 15، م 7، ج جملة عالمات ،ح(وي إشكالية املصطلسنمفيد جنم:) األدب ال - 4

ينظر رايض قوقها(.العرتاف حباو عدم أامتهان املرأة و هتميشها * البطرييكية: هي التسمية اليت تطلق اآلن على )السيطرة الذكورية يف مقابل 
 القرشي:النسوية قراءة يف اخلافية املعرفية يف الغرب.
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لطة أشكال الس   أي أن ترفض املرأة كل   1«متل اجلسد و اخللق إىل وأد يبارك ابلص  ميالد، فيتحو   كل  
اجتماعي حمكوم برؤية  -تربوي -ظام األبوي نسق ثقايفالن   أن  »ورية  يف شكلها األبوي حبكم الذك  

    ساء، و األشياء و األفكار، وهو مركز العامل، للن  جل للعامل طبقا لعالقاته ومصاحله بوصفه مالكا الر  
ما أنت شيء يكون مبقدار اندراجه يف مداره اخلاص، وكل   على األشياء، وكل   ةوجوده يضفي قيم و

س ة املرأة اليت تتكر  ة، وخباص  شيء يندرج يف عالقة تبعي   قيمتها و أمهيتها، فكل   تضاءلتاألشياء عنه 
ظام الن   وهذا يعين أن   2.«ا، وموضوعا للمتعةا، و تزييني  ها كائنا اتبعا، تكميلي  وجودا يف عامله ابعتبار 

جل ل من كان سببا يف فجيعة اغرتاب األنثى ومعاانهتا ونقلها من وضعيتها املساوية للر  األبوي هو أو  
 سائي وهي:الن  ز األدب انية اليت متي  ة الث  هو ما يقودان للحديث عن اخلاصي   و ونية.إىل الوضعية الد  

قاليد دها وجيعلها سجينة العادات و الت  ما يقي   أي خروج املرأة عن كل   ة:ي: البحث عن احلر  2

ر محله على التطو   مسامهتها يف بناء اجملتمع و ية تفكريها ومن حر   لها وحتد  ق املرأة وتكب  البالية اليت تطو  
اهلدف من حترير املرأة هو إطالق إمكانياهتا الفكرية مجيعا من أجل إثراء اجملتمع فكراي،  » ذلك أن  

ة ي  ية فكر ة حر  ا قضي  ن  إاملشاركة يف تطوير اجملتمع، أي  ساء ابلعمل املنتج ووإثراء حياة وشخصية الن  
  ة ية جنسي  د حر  جمر   املساواة الكاملة بني اجلنسني، وليست ق، ويف ظل  ساء من أجل العمل اخلال  للن  

 .3«لةمن أجل قتل الفراغ و امللل، وامتصاص الطاقة املعط  
ة، ية اجلماعي  إىل احلر   ية الفردية فقط، بل متتد  ة حترير املرأة ال تنتهي عند حدود احلر  قضي   كما أن         

حياة نصف  ا ال متس  األوىل ألن  رجة ة ابلد  ة سياسي  ة حترير املرأة قضي  قضي   »ــــية اجملتمع أبكمله فأي حر  
ه ساء فحسب ولكن  ر الن  ف املرأة وتكبيلها ال يؤخ  ختل   ن  إه و حياة اجملتمع كل   ها متس  اجملتمع فحسب ولكن  

 .4«هف اجملتمع كل  ايل يقود إىل ختل  جال وعلى األطفال، وابلت  ينعكس على الر  

                                                           
 66ص  ،فاطمة الوهييب: املكان و اجلسد و القصيدة املواجهة وجتليات الذات - 1
 .509، ص 2005 ، 1ط ، لبنان -بريوت ،رملؤسسة العربية للدراسات و النشا ،اهيم: موسوعة السرد العريبعبد هللا إبر - 2
 19نوال السعداوي: األنثى هي األصل. ص - 3
 .فحة نفسهاصالاملرجع نفسه،  - 4
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رأة رت امله إذا حر  ن  ألة بصفة خاص   جلالر   ةية و حر  ية اجملتمع بصفة عام  ية املرأة إذن تعين حر  فحر        
   ا هتة عذاابسؤولي  لته ممح  و  هاجل من ثقافة ظلمته حني جعلته ظاملا يف نظر ر الر  ذاهتا، فهي بذلك حتر  

عن     م  الس ؤال امله لينفتح ةودي  راكة و العبة عميقة بني الش  و  هكبري و   رها و خلق شرخو معاانهتا و أتخ  
ليه املرأة إا سعت مان من مجلة لم يف اآلن ذاته، و بذلك كالظ   ماهيتها بني الش راكة وو  كيفية العالقة

 ا. يكن حر  بدع ما مليب و كتيستطيع أن يال  ءاملر  يتها املسلوبة، ألن  حر   نيف إبداعها هو البحث ع

ي تعين أن ائي و هسالن   خصائص األدب ة من أهم  هذه اخلاصي   تعد   :ات مركز حول الذ  : الت  3

األشياء  لكهايف فليت تدور لبؤرة ات ااة، حبيث جتعل من الذ  ة ذاتي  ة مركزي  تنطلق املرأة يف كتاابهتا من قضي  
ائن كا  بل إن   حسبتماعي فاج د كائنو القضااي و تبىن من خالهلا احلياة و اإلبداع. فاملرأة ليست جمر  

 هلا.ن حو د اخلطاابت مياانهتا بقدر تتعد  د كد آلياته بقدر تعد  نفسي ثقايف تتعد  
ث عن املوضوعات د  املرأة حني تتح أن   »كمن هنا أتخذ املرأة مسؤولية احلديث عن ذاهتا ذل   

د . و هو ما يؤك   1 «نا ترى األشياء من منظور خمتلف ة هبا، أقدر من غريها على تصويرها لكو اخلاص  
 بحثها ب ، ممثالإطارها اخلاص   »عبري عن ذاهتا و عن جتربتها يف املرأة هي الوحيدة القادرة على الت   أن  

     ات نسيجا عنكبوتيا ينسج خيوطه يف كل مكان الذ   لتصري.2«عن خالصها من حيث هي أنثى 
 و يف كامل النص.

يف وجود ات، كان ذا أتثري مهم   كيز على الذ  سائية من خالل الرت  واية الن  ه يف كتابة الر  هذا التوج   إن        
عن قضااي األدب  » هذه األخرية تعرب   اتية من حيث أن  رية الذ  سائي و الس  رد الن  زم بني الس  نوع من التال  

ل مقام األنوثة ة احلميمة و هو ما يؤه  عرية عن احلياة الشخصي  تها املرتبطة عضواي للت  سائي يف شفافي  الن  
تية اني الذ  ؤيتسائي يف صياغة الر  ت املنظور الن  اخصوصي   انطالقا منه رصد ال الذي يتم  ليكون املوقع الفع  

 .3«و املوضوعية لألان و العامل 

                                                           
 9نوال السعداوي :األنثى هي األصل ،ص - 1
 .8إبراهيم خليل :يف الرواية النسوية العربية ،ص- 2
 .70،   ص 2007، شباط 140، ع جملة عمان،جليلة الطريطر: )مدخل اىل دراسة سري الكاتبات العربيات الذاتية(  - 3
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سا هلا و تبوح ات متنف  كأ جديدا جتد من خالله الذ  مت   »وائيات اتية للر  ري الذ  و بذلك أعطت الس    
عن طريق رفع صوت 1«ة به من ضيم و ضيق يف كنف القبضة احلديدي   ما كانت حتس   و تعرتف بكل  

بوصفها املنطلق األساسي لتشكيل جنس  »األنثى سعيا إىل رسم صورة جديدة عن املرأة تبدأ من ذاهتا 
يف فصل  لنا  ىو هو ما يستجل   2«ات من خالل الكتابة ة هذه الذ  ، بغرض حتديد هوي  كتايب خاص  

 الحق.
اجلرأة و الكشف  »رية من سم به الس  ما تت  اتية إذن هو رية الذ  سائي ابلس  ما يربط األدب الن  فأهم      

 .3«ابة املرأة ة و خصوصا كتات، و مها صفتان ليستا مألوفتني يف الكتابة العربي  عن الذ  
تها و انتهاج نج مغاير رسم خصوصي  يف سمت كتاابت املرأة ابخلروج عن املألوف لذلك ات     

ات وفق رؤية واعية يتداخل ارتياد املرأة لعوامل الذ   كوري يف الكتابة ينطلق من خاللهج الذ  خيتلف عن الن  
     و الفكر هو حوار العبور  االلتحام بني احلس   ألن   »ي فيها الواقعي و اخليايل مع العاطفي و احلس  

ال ن الكيان األنثوي املتكامل من الوجود الفع  ك  صاحل الذي ميات مع نفسها، ذلك الت  إىل تصاحل الذ  
         إن  إذ   ؛يرتقي به ارتقاء نوعيا جيعله يساهم يف تطو ر اإلبداع و إغناء التيار األديب،و 4«املؤثر 

اهن، قايف العريب و العاملي الر  اال يف املشهد الث  ية إسهاما فع  باهرة األدإسهام األنثى يف تشكيل الظ   »
   واطن بعن ال األدب سبيل يلزم من يراتده ابلكشف  د يف أن  تتجس   ،ة شكالي  إذاته على  ينطوي حبد  

 . 5«من االستثارة و الوجعمبكاو البوح 

ّ
 :غةغةّاألنثىّوأنثىّاللّ اتّبنيّاللّ اثلثا:ّوعيّالذّ 

                                                           
 .7ص   ،2004، 1املغرب، ط -الدار البيضاء ،حممد معتصم: املرأة و السرد يف األدب املعاصر، دار الثقافة - 1
 .126عادل ضرغام: يف السرد الروائي، ص  - 2
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 .17زينب األعوج: دفاتر نسائية املرأة و اجملتمع الوعي اجلديد ص  - 4
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تالفها ة من اختها انبعي  خصوص املرأة تصارع يف سبيل وجودها من خالل إميانا أن   يبدو أن         
لى مستوى عجديدة  اهاتجتاا انبعة من ظهور قايف، كما أن  جتماعي والث  الفسي واالبيولوجي والن  
ىل استعمال إا هو امليل عن ذاهت عبريت  الكاتبة يف ال/زت عليه املرأة كان من مجلة ما رك  فغة ، املضامني والل  

، وعيهااهيمها و بلور مف، وتات الكاتبة، وتعكس مواقفها وآماهلااهتا روح الذ  لغة واعية حتمل يف طي  
      عنها  عبريلت  لى اعة املرأة، تكون قادرة تها من خصوصي  لغة تكتسب خصوصي   .وتنقل مكنوانهتا

لكلمات روحا لق من ايث ختتضفي على لغتها مسة األنوثة حب،والد وعن وعيها، قادرة على اخللق والت  
 وكأن   لها،خل  تليت تعاطفة اه والعن اخلي للكلمة واملعىن املعرب  وت الد  ناغم بني الص  لت  لسان سدا يؤس  جو 

 د أن تكون وعاء للنقل فقط.م عن نفسها وليس جمر  غة تتكل  الل  
غوية فاذ إىل غورة العميق والكشف عن أبنيته الل  الن  »ما حيتاج إليه إبداع املرأة هو  هم  أ ن  إإذ        

االستنتاجات اليت قد تصرف املساءلة  عن كل   ال بعيدهو احملك احلقيقي واألو   والبالغية، ليكون النص  
صنيف من الداللة احلريصة على جتاوز فكرة الت   فاعلية املتناسلة الواعدة مبا ال يعد  قدية عن القراءة الت  الن  

 .1«كيز على ما هو إنساين يف العملمستوايته، والرت   اجلنسي يف كل  
ن من مجلة ما سعت إليه يف إبداعها هو وهو ما جعل املرأة تصارع من أجل إثبات ذاهتا، فكا       

ها عن طريق لغتها اخلاصة على بناء وجود يف املوقع اإلنساين صر عن إنسانيتها املسلوبة وح»لبحث ا
 .2«ملفروض عليهاللموقع الفطري القمعي الواقعي ا دقايف املضاالث  

اجلديدة اليت عرفها العصر احلديث، الت واية هي اخلطاب القادر على معانقة التحو  وملا كانت الر        
جه إىل هذا املرأة تت   ، فإن  3ائم على حد  تعبري سعيد يقطنيغيري الد  اقة إىل الت  ترتبط بوثوق بروحه التو   و

هذا ما جعل املرأة تدرك  ولعل  .الذي تتقاطع أهدافه مع أهدافها يف تغيري الواقع مبختلف جماالته  الفن  
ى فيها ذاهتا املبدعة علما ابلكتابة لفتح اجملال أمام قراءات أخرى حوهلا تتجل   قا يتحق  وجودها إّن   أن  

                                                           
 . 2012،شباط47،عجملة الغاوون،صباح الديب:)االئتالف و االختالف يف الكتابة النسائية( - 1
 .11النسوية يف الثقافة و اإلبداع،ص حسني املناصرة: - 2
 .284ص  العربية الوجود واحلدود، سعيد يقطني: قضااي الرواية - 3
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معها  ات منفتحة على عناصر تتماس  لذ  اهذه  ، ألن  ات ليس شيئا سهالة الذ  الوصول إىل هوي  » أبن  
 .1«مناريخ والز  مثل الت  
لوجود ومنظومة و استيعاب األان الغة » ابقة، أدركت املرأة أن  ات ابملعطيات الس  أثناء تداخل الذ  و       

طور )...(، بل تكون قد اخرتقت مرحلة ل احلروف على الس  تشك   دها عنكل لتو  إسقاطاهتما ال تتش  
ية ورة الفن  الص   ودغاإلشباع يف ذبذابت التماهي يف األان والوجود، اليت ختلق معها احلروف )...(، فت

سقاطاهتما ومتاهيات األان إته من لوحة الواقع و لت ماد  ع تشك  عبريية يف األدب )...( يف متاهي مبد الت  
 .2«عورجاهتا يف الش  وتعر  

ات... مت، وتواجه الذ  خطيئة الص  فيها ختلع »بة ذاهتا وفق أساليب تالكا /لقد عكست املرأة      
من خالل تعرية الواقع  3 «اريخ واإلرث واحلقيقةوتكاشف احلاضر مبساءلة عن موقعه ومبحاكمة الت  

 تها.اختالفي   تها ووفقا خلصوصي  وفق معجم لغوي خاص  يتشك ل وفضحه 
هو سيل »اجلسد  جة األوىل من جسدها حبكم أن  ر ة ابلد  ة املستمد  ختالفي  ة واالهذه اخلصوصي         

املرأة على شيطان معجزهتا اليت مل تكتمل، فمن اجلسد تقبض  انرها اليت تنضب و الكتابة عند املرأة و
 .4«غةتركب على أحصنة الل   رعوده و رد بربوقه ون الس  من معجمه تزي   لغتها و

سلم اجلسد مفاتيح الكالم، ال سيما إذا علمنا يغة، وهلا وحدها فاملرأة ترى يف اجلسد لغة يف الل         
وجب إعادة 5اميتعبري الغذ   ة اجملهولة على حد  من العالمات" أو القار   ةاجلسد األنثوي هو "جمر   أن  
عن وعيها »ل شبكة عنكبوتية يصعب فصلها ث  ميفجسد املرأة  .ظر فيها وإعادة قراءهتا واكتشافهاالن  

                                                           
 .127عادل ضرغام: يف السرد الروائي، ص  - 1
 .10ص  ،  سعاد جرب سعيد: سيكولوجيا األدب املاهية و االجتاهات، - 2
 .69فاطمة الوهيب: املكان واجلسد والقصيدة املواجهة وجتليات الذات، ص - 3
   html-10-www.arrafid.ae/arrafid/f3. 201، متعةّالنصّولذةّالتأليفّمقاربةّحتليليةّيفّالروايةّرّبنّالسايح:ّتيمةّاجلسدّوإنتاجّاملعىن..ضاألخ - 4
 -املغرب، بريوت -ثقافة الوهم)مقارابت حول املرأة و اجلسد و اللغة(، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء -2-املرأة و اللغة  الغذامي:حممد عبد هللا  - 5

 .44، ص2000،  1لبنان،  ط 
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 ة وغري واعية جتاه ذاهتا واآلخر ما ينتج عنها من عالمات واعي فاهتا، وكل  ونفسيتها وخياهلا وتصر  
 .1«انهتما من حوهلامكو  و 

ى ا تتعر  غرية فاتنة وكأن  مغة فتنة ومجاال، لتصبح الل   الكاتبة من معجم لغوي يشع  /تنهل املرأة        
جسدا لغواي حيمل  ي ءي املتشلتلبس الكلمات لغة األانقة، لغة اإلغراء، فتخلق املرأة من جسدها املاد  

ابة ومجيلة جذ  واإلبداع، فتسقط املرأة جسدها الفاتن لتصنع منه لغة مغرية، لغة  ور الفن  ذاته بيف طي  
ى لتحدث تتعر   ق ون  تتأ ل وغة تتجم  الل   كأن    فيه و زة تعكس جسدها يف مظهر لغوي رفيع حتس  مطر  

األنثوي، كما  ل اجلسدرشاقة ومجا ة وجنذاب، لغة رشيقة وخفيفة تعكس خف  فينا نوعا من اإلغراء واال
مجال املرأة هو املشروعية املكتسبة  ن  أومن ذلك » متارسها املرأة ومتيل إليها تعكس مجال الفنون اليت

املرأة اليت ال تستطيع أن تغري تعيش  ألن   هائي يف اإلغراء، ة األنثى اليت جتد شكلها الن  لتأسيس هوي  
 .2«بشكل عدمي وجودها خارج ذاهتا و

معاين اجلسد  كل    ي إىل جسد لغوي حيملالكاتبة اجلسد من جسد ماد  /ل املرأة بذلك حتو   و       
روحا، خملصة يف ذلك إىل حد  إفراغهما  فاملرأة حني متتزج ابلكتابة، تتفاعل معها جسدا و»األنثوي 

 3«ها اإلبداعياردة( تعتين جبسدها، فهي أيضا تعتين بتشكيل نص  على الورق، وإذا كانت املرأة )الس  
غة، وسحر تستسلم معه إىل غواية الل  »قي عليه بظالل أنوثتها ووعيها والذي تل  عن ذاهتا والذي يعرب  

ع بصمتها، لتبقى فيها بها القريب من ذاهتا ومن جسدها، وتطحت نص  نورة، فتة الص  فظة، وزئبقي  الل  
 .4«كوري ال حمالةرد الذ  عبق األنوثة، وجاذبيتها اليت خيطئها الس  

تها ورفعها خصوصي   اهاهو نفسه اجلسد الذي أعط تهااجلسد الذي كان رمزا لدوني   د املرأة أن  لتؤك        
تخرج املرأة عن تلك لات األنثوية،  ق يف الكتابة والذي أصبح رمزا من رموز الذ  والتأل   تمي زإىل درجة ال

وجودها املختلف كذات فاعلة  و ل  فارضة كيانا املستق،ورية م اهليمنة  الذك  صنم ونية وحتط  ورة الد  الص  

                                                           
 .158حسني املناصرة: السنوية يف الثقافة واإلبداع، ص  - 1
 .160، ص املرجع نفسه  - 2
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كر، كما ة واآلخر الذ  ات األنثوي  الذي حيمل بداخله روح األنوثة وجيمع بني الذ   ردي  منتجة للفعل الس  
عن هذه العالقات  عبريما يتعلق أيضا مبستوى الت   غة ولعبة اجلسد يف عالقاهتا، وكل  جيمع بني مغامرة الل  

 وتداخلها مع بعضها البعض.
غة... الكلمات، غة، واألدب عموما هو الل  الل   الكتابة هي علم متع ومبا أن   »و يف هذا السياق       

مشاعل فتنتها... فرحها... ألقها...تراودك  بة نشوة توقد فيك كل  اتاحلروف، حيث أتتيك حني الك
   رتفت ونلت غا هي األداة اليت ستمنح املرأة مصاحلتها مع ذاهتا، فقد اعن نفسك أينما وجدت فإن  

 -ثة، لغة مليئة ابلرقة واحلنان، ابتعدت عن املرأةلغتها لغة مؤن  من معجم أنثوي خاص هبا، وأصبحت 
أ شيئا غة أنوثتها، بدأت تتجر  األنثى واسرتجعت ابلل   -الرجل لتقرتب أكثر من هويتها اجلنسية املرأة

هلي ا غة هلي املعرفة وإن  الل   » الكاتبة أن  /املرأة  علنلت 1«ثت اخلطاب األديبغة وأن  فشيئا على فحولة الل  
 .2«ختالف يف الوقت ذاتهاخلصوصية واال

  3«د وحتليقر  و متهي أنثى من حيث كونا خصب »الكتابة أنثى  منختالف الذي جيعل ه االن  إ      
ا أرحام إن  »اهتا نسائم األنوثة واخلصب  يف صورة رواية حتمل يف طي  ا لغواي  كتابة حتبل ابحلكاية لتلد نص  

         فظ واملعىن من أجل إعطاء املعىن حقه ترتيب األوراق، وتكسر ثنائية الل  لغة األنثى اليت تستعيد 
، وهو ما جعل املرأة تراتد مواضيع خمتلفة عن تلك اليت  4«فظ عليهل  يف تقرير مصريه من دون وصاية ال

أسس غة تبدأ من على طرق جديدة يف أتنيث الل  فيها جل تنطلق فيها من ذاهتا و تعتمد كتب فيها الر  
ايح وقدرهتا نز ل خاصة يف تقنية االتمث  تة وذلك بتوليد املعاين من خالل أنساق وأساليب البالغة العربي  

ردية، تستقر يف متابعة التفاصيل كانت عناية املرأة، أثناء العملية الس  »ا يف تشكيل لغة أنثى، فلم  
وائي عند املرأة املبدعة، خيضع الر  صياغة املشهد   شة، ابعتبار أن  قائق املهم  الصغرى، والتقاط الد  

ة جنسها، وتكوينها البيولوجي، وغلبة دفق األحاسيس واملشاعر، وتوظيف احلواس ابمتياز، خلصوصي  
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حبيث تضع مشهد العامل املتخيل، مبنظور األنثى ، ألجل هذه االعتبارات جمتمعة، استبدت تقنية البوح 
ل يف توليد الكاتبة( ّنط أسلوب عد  من خصوصياهتا، متث   /د لدى )املرأةوالنجوى يف استحضارها، وتول  

ان من خز   تشكيل لغوي فريد، أيخذ أسبابه واألساليب واألنساق اجلديدة، وفق لغة دافئة موحية،
اكرة وح، وما اختزنته الذ  اإلحساس، وقاموس احلواس، ونبض اجلسد، ومهس اخلاطر، وحديث الر  

بين على ثقافة فكرية نعرب رحلتها اإلبداعية اليت ت 1«لها املمتد  احل تشك  وعي األنثوي يف مر وية والال  ن سال
ة ردي وسيلة إلعادة تشييد وبناء اهلوي  ل الس  من املتخي  »رد وجتعل تربز قدراهتا املعرفية اليت تظهر فتنة الس  

يعد  » ثيحبالعقلية فاخليال له دور كبري من حيث قدرة املرأة على تفجري قدراهتا ؛ 2«ةة العربي  الثقافي  
       ة األساس ي  ة واملوضوعة واجلسدي  رة أبوضاعها احلسي  عقل املرأة وما ينتج عنه من رؤى وأخيلة متأث  

 .3«د لثقافة مغايرة ومجاليات خمتلفةيف تشكيل خطاب املرأة املول  
يعمل على توليد العامل ات، فهو إرادة الذ   د الفكر واخليال  مبثابة إنتاج سحري جيس  لذا يعد        

ر ة تصو  قافة ومن ث  الفكر نفسه يفصح عن عظمته يف عملية خلق الث   ألن  »إنتاج الفكر  امللموس و
 .4«أّنوذج حضاري معني  

بعث سلطتها التخيلية وفق بناء استطيقي، حماولة بذلك »هنا تعمل الكتابة األنثوية على  من       
فتحاول 5«رمستها األعراف واألبنية الفكريةورة اخلارجية اليت ص  تقويض )اآلخر( املذكر ومعارضة ال

ات عن طريق الكتابة األنثوية االنفتاح على فعل التخييل من حيث هو حالة من اخللق وتشكيل الذ  
كتابة أسطورية تنبين على ثقافة فكرية، تستدعي   ةواية األنثويالر  » تفجري قدراهتا العقلية واملعرفية ذلك أن  

ة الفكر ة على جغرافي  ة إىل إبراز قدراهتا املعرفي  ات األنثوي  من خالهلا البوح، مبكابدة تطمح فيها الذ  

                                                           
 .2-1صاألخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللغة، ص ا - 1
 blog.net-http://abdnnour.over عبد النور إدريس: املرأة والكتابة ابجلسد،  -  2
 .142وية يف الثقافة واإلبداع، ص سن  ناصرة: الاملحسني  -  3
 .242من النسق إىل الذات،ص  عمر مهيبل: -  4
 .125ية املتخيل، ص ر  وح سوية العربية بني سلطة املرجعن  رة ابيزيد: الكتابة الروائية الفطيمة الزه  - 5

http://abdnnour.over-blog.net/
http://abdnnour.over-blog.net/
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يف ارتباطه  1.«رديته يف متاهي وحداته عرب املخيال الس  رد وشعري  ة، فتظهر فتنة الس  كوري  قافة الذ  والث  
 ت.االوثيق ابلذ  

ء فعل يف بنا ق من عناصراخليال يعمل مع ما سب ابقة، جند أن  املعطيات الس   وهكذا ويف ظل        
رسم  إىلرأة اجة املحبخرى ن خالل لغة أنثى واعية هي األمد وعي املرأة الكاتبة جيس   مجايل   حضاري  

 من ذاهتا. هضخطاهبا الذي ين

ّ

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
 .102، ص فطيمة الزهرة ابيزيد: الكتابة الروائية النسوية العربية بني سلطة املرجع و حرية املتخيل  - 1
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ّ:الفصلّاألو لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

سائي ةّايةّالنّ لر ّوّايفالن سقّاألنثويّوعملي ةّتشكيلّالل غةّاألنثىّّ
 اجلزائري ة.

 :املعجم الل غوي األنثوي :املبحث األول     

 معجم الل غة األنثى.-1                                     

 معجم اجلسد األنثوي.-2                                      

 :خصائص الل غة الس ردي ة األنثوي ة:املبحث الثاين     

 التوالد و التناسل.-1                                      

 .اخللق و التشكيل-2                                   

 األانقة و اإلغراء-3                                   

 :.شعري ة الل غة األنثى و مجالياهتا   :الثالثاملبحث     

 .لل غة األنثىاشعرية االنزايح:مجالية -1                                     

 ثى.اد الفن ية لل غة األناجملاز و دالالته: األبع-2                                             

 اإليقاع و فن ياته:سحر الل غة األنثى.-3                                      
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كانت كل  كتابة هي وجود لغوي قبل كل  شيء، فإن ه ال ميكن تصو ر أي ة كتابة خارج جمال   ملا       
اهلواي ت، فالكتابة إذن هي  تشكيل الن صوص و الل غة. من هنا وجدت الل غة أمه يتها يف نقل األفكار و

تصاغ هوي ة الكتابة ابلل غة، فتتأس س اهلوي ة » حيث  الل غة حتمل يف أبنيتها هوي ة املتحد ث هبا؛ لغة، و
1ّ«.األنثوية بنسق لغوي خيتص  ابستخدام املرأة لل غة

إال  أن  األنساق الل غوي ة ليست حكرا  -كما هو مشاع   -إن كانت الل غة من صنع الر جل  فحىت  و      
الل غة هي العامل الذي تنكشف »فراد وعلى جنس معني  دون غريه؛ ألن  الل غة جمال مشرتك بني مجيع األ

من مث  ذواتنا والعوامل اليت نكتب  األنوثة. فالقواعد املتعل قة ابلن وع تعر ف حدود خرباتنا و فيه الذ كورة و
 .2«فيها

لكن ها تنشئ لغتها  واص ا هبا من الن احية اإلمجالية،ال تعين الل غة األنثى أن تنشئ املرأة معجما خ      
ال القاموس،  فاملقصود ابلل غة هنا الن سقيب؛م والرت كظالن  الختيار و ا عرب تقنيات تعتمد فيها علىاخلاص ة 

تكتب نفسها، تنقش صورهتا على الورق »هيإن ه الن سق الذي خيلق كتابة أنثى نستشعر فيها الل غة و 
أبن  »دهو ما يؤك  و 3«أة، فتسرد الل غة بذلك أنوثتهاتكتب بقلم املر و بلسان املرأة بوصفها أنثى تتكل م 

 .4«واليت حتتاج إىل حساسي ة خاص ة إلدراكهاغري القوالب الل غوية املعهودة، للمرأة لغتها اخلاص ة

فكرها  تعكس وعيها و هكذا وجدت املرأة طريقها لنسج لغة أنثوية حتمل مالحمها وشخصيتها و       
          أن تتمك ن  لستخلص لغة من داخل الل غة من أجتو ل  ذلك لكي تكسر وحدانية الل غة ك» و

عن نصوص  لتتمك ن من أن تكتب نص ا خمتلفا خيتلف من استخدام لغة الر جل، دون أن تسرتجل، و
                      الذي يتم  من خالله تشكيل لغة و 5« م األلفاظ نفسهااستخدن إ الر جل و

                                                           
 .103ص،  2011، 1الن سوي الث قافة األبوي ة اهلوي ة األنثوية واجلسد، املؤس سة العربي ة للد راسات والنشر، بريوت، لبنان، طعبد هللا إبراهيم: الس رد  -  1
 .838ص،2002، 1تر أمحد الشامي اجمللس األعلى للثقافة، طبع ابهليئة العامة لشؤون املطابع األمريكية،طسارة جامبل: الن سوي ة وما بعد الن سوي ة، -  2
 .181الغذامي: املرأة والل غة، صحممد عبد هللا  -  3
 املرجع الس ابق، الص فحة نفسها. سارة جامبل : -  4
 . 213الغذامي ،املرجع الس ابق، صحممد عبد هللا  -  5
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يف       إعادة  االعتبار للن سق األنثوي أبسلوب مكايفء للن سق الر جويل،»منه  الل غة األنثى و أو 1*ملرأةا
 و  حترير لسانا سعي إلنقاذ صوت املرأة/الكاتبة من انسحاقها حتت وطأة الن سق الذ كوري الض اغط و

وحساسي ة  إظهاره بلغة أنثوي ة و شكل أنثوي كي و متاهته ،وإطالقه ليتجو ل برحابة يف مناطق لعبة احل
 .2«يف املشهد األديب العريب الر اهن أنثوي ة تكر س وضعا جديدا 

ابلت ايل إىل مقولة أن   لألسلوب و أيخذان إىل الت شكيل الن فسي لل غة و»لعل  مثل هذا الط رح  و        
من هنا نقف عند خصوصي ة الكتابة  ذاته، و خصوصي ته واألسلوب هو الكاتب نفسه، أي حيمل 
عة معاجلتها لقضاايها اخلاصة طبي صياغته يف سردايهتا ،و الن سائي ة فيما خيص  طبيعة تلق يها للعامل و

 ،و مدى التفاعل بني ذاهتا و بني الل غة اليت تصوغ من خالهلا نصوصها،  ألن  الل غة هوي ة الكاتب، هبا
     الس طور لتنهض منها رائحة األنثى  من هنا تتجل ى أنفاس املرأة بني الكلمات و و خصوصي ته، و 
فال شك  »اختالفها  متي زها و عن وجودها و و ،3«رائحة الذ ات الباحثة عن كينونتها رائحة التمر د و و

     ال تطرح ذكوري ة الل غة  لغة أنثوي ة. و مع ذلك فثم ة لغة ذكوري ة، و يف كون مفردات الل غة حيادي ة، و
ا على املستويني الرت كييب و على املستوى املعجمي، و أنثوي تها  و ألن  الر ؤية هي اليت ختلق  ؛الد اليل إّن 

      منه لغة خمتلفة رؤية خمتلفة و ذلك أن  الت جارب املختلفة تنتج وعيا خمتلفا و 4«حتد د هويتها الل غة و
حينما تكون الر ؤية  حينما تكون الكتابة برؤية أنثوي ة تكون الل غة مؤن ثة، و»على أن ه  هو أتكيد و

 .5«ذكوري ة تكون الل غة مذك رة

،        ساسي  لنشأة املعرفة اإلنساني ةعامل أ إن  الل غة وسيلة من وسائل االت صال بني الن اس، و        
     هي ذاكرة الن اس،  املكان. و الز مان ووالكلمات ليست أشياء غامضة خفي ة، بل هي أحداث يف 

                                                           
خاص ة  لذي تقول فيه إن  الل غة هلا مالمح(، ا1975الل غة ومكانة املرأة" )»استخدم مصطلح "لغة املرأة"  ألو ل مر ة يف مقال روبن الكوف الر ائد   -* 1

 .387أنظر سارة جامبل : الن سوي ة و ما بعد الن سوي ة ،ص« بكل  من اجلنسني
 .57، ص2007، 1حمم د صابر عبيد: أتويل متاهة احلكي يف متظهرات الش كل الس ردي، دار احلوار للن شر والت وزيع، الال ذقيةـ سورية، ط -  2
اتية، صهبيجة مصري  -  3  .118إدليب: الس رد الن سوي شهادة يف الت جربة والت جربة الذ 
ار املصري ة الل بناني ة، القاهرةالعربي ة) الن سوي ةـ القومي ة شهال العجيلي: اخلصوصي ة الث قافي ة يف الر واية -  4  .168، ص2011، 1مصر، ط -ـ اإلثني ة ( ، الد 
 املرجع نفسه، الص فحة نفسها. -  5
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انقلة معارف  جزء ال يتجزأ من عملية الت فكري، و الث قافة ابملعىن األنثروبولوجي، و حاملة الفكر و و
صنو احلياة  مل ا كانت املرأة شطر اجملتمع و ما يلوب يف احلراك االجتماعي. و قيمها و عاداهتا و األم ة و

ا تعمل على استعمال الل غة يف الت عبري 1برهومة على حد  تعبري عيسى         عن هوي تها ، و املتح  فإن 
نقل أفكارها، لذلك يكتسي املعجم أمه ية  مقاصدها و من معجمها اخلاص  الذي يتالءم مع ذاهتا و

    ي حيث إن  ذلك حبسب اختيار املبدعة أللفاظ معجمها الل غو  ابلغة يف العملي ة اإلبداعي ة الن سائي ة، و
، فاختيار ألفاظ معي نة من جممل الر صيد الل غوي يوحي بقدرة 2«األلفاظ هي اليت متث ل جوهر املعىن» 

   جمر د تصنيف لغوي، »إال  أن  املسألة ليست  .املقاصد اليت حتملها األلفاظ ألفكار وابوعيها  الر وائي ة و
 املبدعة. بوصفها اخلالقة و ، و 3«ا اجلسد/ املكان والس كنإىل الن ظرة إىل املرأة بوصفه لكن ها متتد   و

االشتغال على أكثر من لغة، »فاملرأة /الكاتبة تبين معجمها على أساس االختيار الذي يتيح هلا       
من ث ة ممارسة نوع جديد يف الت عامل مع الل غة حيق ق للخطاب نوعا من الث نائي ة الص وتي ة و الد اللي ة  و

ت الكالم و       يضفي يسمح لل غة أبن تكون منفتحة على أكثر من معجم و حبكم تعد د سجال 
 .4«على أسلوب الكتابة مسة التنو ع

عن   الت عبري الذي ينسجم و على املعجم اخلاص  ابملرأة و»يقوم  هذا التنو ع الذي ينبين و      
العامل  و احلياة املواقف من الوجود و يف الرؤى واختالف  إذ ال بد  أن يكون ث ة خصوصي ة و ،حاالهتا

ا  املرأة و و العالقة بني الكائنني، فنظرة املرأة للعالقة مع الر جل ختتلف عن نظرة الر جل هلذه العالقة، ألن 
االجتماعي، لذلك ستصدر  الث قايف و يف التكوين املعريف و صادرة عن ذاتني خمتلفتني يف البنية و

   يء عليها املرأة هذا األمر يقودان إىل طبيعة املعاجلة اليت ميكن أن تت ـك هلذا االختالف، واملواقف تبعا 
             الث قايف  من تكوينها و ستنهض من تكوينها الذ ايت كأنثى،اليت من دون شك   و يف عرض قضاايها،

                                                           
 .5، ص2010األردن، دط ،  –عيسى برهومة: معجم املرأة )دراسة(، وزارة الثقافة، عم ان  -  1
، جامعة أكلي حمند أوحلاج، 2012، جوان 12، عجمل ة معارف نعيمة بن علية: )األثر الل غوي يف ثالثية )أحالم مستغاّنيِ( ، دراسة أسلوبي ة (،  -  2

 .47اجلزائر، ص –البويرة 
 .20املواجهة وجتل يات الذ ات، ص -لوهييب: املكان واجلسد والقصيدةفاطمة ا -  3
 .623، ص1999، 1مجعة بوشوشة: اجتاهات الر واية يف املغرب العريب، تقدمي حمم د طرشونة، املغاربي ة للط باعة والن شر واإلشهار، ط بن -  4
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ضد   جند امرأة ضد  حر يتها، ويف نسق فحويل ، لذلك لن  يف جمتمع ذكوري  و من محولتها املعرفي ة و
 .1«وجودها أقصد هنا املرأة اليت أدركت بوعيها خصوصيـ تها و وجودها. و

      الدال ة العودة »الذي من مساته  الكاتبة تعمل على خلق معجمها الل غوي اخلاص  و / فاملرأة      
ّ.2«إمكانياتحتويلها إىل  تفجري مواطن الكمون فيها و إىل الل غة العتيقة و 

إذا كانت املعاجم شرط من شروط خلود »شرط خلودها غري أن ه  املعاجم هي حافظة الل غة وإن        
ا تعيد تركيب الل غة بغية إبداعها؛ و ا تفك كها لتعيدها  الل غة، فهي أيضا شرط املعرفة يف جتل يها، ألن  ألن 

   استمرارها. فمن الوهم رؤية املعجم مجهرة  للمعرفة وخلقا معرفي ا جديدا، فتظل  خلقا دائما يؤس س 
    شرح داللتها على نج معني  فحسب، بل املعجم أيضا معني جلملة من املعارف الل غوي ة  من األلفاظ و

ا  و الثقافي ة تنتضمها سياقات متأث رة ابلبيئة اليت صدرت عنها، فاآلاثر اإلنسانية حني تصبح لغة، فإن 
خاص ية زماني ة تنتقل هبا فال ينقص منها  ة مكاني ة حتفظ هلا بقاءها فال يضيع منها شيء، ومتلك خاص ي

املكان  الز مان بعدا اثلثا يتداخل فيه الز مان و شيء. فالل غة بذلك تشق  لنفسها يف ثنائية املكان و
 .3«ملصلحة مقاربة الوجود لألفراد واجلماعات

املفاضلة بني ألفاظ  هواجسها عرب تقني ة االختيار و لى مقاربة ذاهتا ولذلك تعمل املرأة املبدعة ع      
جعل الل غة تتحو ل... إىل فضاء إبداعي هو مؤش ر دال  على فهم جديد للن ص »هو ما  دون غريها و

      إن  إقامة جسر من العالقات للفهم»حيث  4«املوقع الذي تشغله الل غة يف سياق الفهم الر وائي و
     بواسطة الكلمات، فالكلمات وحدها هي اليت تغـوص يف عمق الذ ات لتكشف كيانا  يقوم إال  ال 
       كانهذا التحو ل يف اسرتداد حق  الكلمة  »هو ما يؤك د أن   و 5«رؤيتها ملا جيري حوهلا أفكارها و و

                                                           
ات ية، صهبيجة مصري إدليب: الس رد الن سوي شهادة يف الت جربة  -  1  .118والت جربة الذ 
 .623، صبن مجعة بوشوشة:اجتاهات الرواية يف املغرب العريب -  2
 .7-6عيسى برهومة: معجم املرأة )دراسة(، ص ص -  3
 .فحة نفسهاصال، املرجع السابق -  4
لقي، اخلطاب خالد بوزايين: حتو الت الل غة يف اخلطاب الر وائي الن سوي: فوضى احلواس أّنوذجا ، ضمن كتاب حمم د داود: الكتابة الن سوي ة الت   - 5

 .211، صOCRASC ،2010والتمثالت، منشورات 
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االختيار  تسعى جاهدة إىل خلق معجم لغوي يقوم على أساس اليت 1«.وية من أساسي ات الكاتبة الن س
لن يعدم الوسيلة  اة و اإلفصاح من دون اللفظ فإن هكان املعىن ال ميلك وسائل احليإن   »فـ  الوعي به و

و تفرض نفسها   منها ما يناسبه بدال من أن ختتاره األلفاظ  اليت تسمح له أبن يناور األلفاظ ليختار
 .2«عليه 

لقد اعتربت فـكرة املعجم اخلاص  ابلن ـساء نوعا من املثالي ة ألن  الل ـغة يف أصلها مذك رة إال  أن  الل ـغة       
ا ال ميكن أن تتحي ز لفئة دون فئة، ولكن ها حتتاج لعملي ة إبداع إلعادة » أداة طي ـعة بيد املبدع، لذلك فإن 

الكلمة مفتاحا »و هو ما جيعل من  3«ملن أبدعهاصياغتها وخلقها وتشكيلها أبسلوب جيعلها تتحي ز 
بذلك تتحـو ل الكلمات...  و»رسالتها يف احلياة  آالمها و ينقل معاانة املرأة و 4«لعملية حتي ز إبداعي  

إىل صرخات ممتزجة ابألمل تنتظر من اآلخر جوااب حمايثا للذ ات اجملروحة؛ ألن  الكتابة لدى املرأة تنطلق 
 5«  تتشك ل يف احلضور الكتايب على فضاء الورقة البيضاء على شكل بىن ابنورامي ةمن جراحاهتا اليت

 ابآلخر. ابلعامل اخلارجي و تعكس وعي املرأة بذاهتا و

هذا  6«الوجود -منزل  -متتزج ابلكلمات الواعية ألن  الكلمات هي بيت »إن ه وعي و معاانة        
الكلمات اليت ال ميكن أن نقول  السيما األلفاظ و»الدال ة  الكلمات الوجود الذي يتحق ق ابأللفاظ و
ا منغلقة على نفسها و على الذ ات  7«متعد دة مفتوحة اليت ميكن أن نسم يها ثوري ة، تدمريي ة، و عنها أن 

 وعلى اإلبداع معا.

ّ
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 معـجمّالـذ اتّاألنـثى:ّ-1

   األهم  يف حياة الفرد  اليت متث ل الل حظة األنقى وحوارا عن فعل الكتابة  تعترب الر واية حماكمة و        
، لذلك فقد انطلقت املرأة /الكاتبة يف أعماهلا الس ردي ة من قضااي مركزي ة 1على حـد  تعبري بثينة شعبان

             تلك اليت تتعل ق ابلبحث احلقيقي أكثر املراحل سطوعا على عامل الر واية هي» ذاتي ة حيث إن  
املاضي قراءة مغايرة ملا هو متعارف عليه من جهة أخرى. إضافة  قراءة الواقع و الـذ ات من جهة، وعن 

على       موت أوهام قدمية، مثـ لت الكثري يف وجداننا...، عناصر قادرة  إىل والدة أحالم جديدة و
اية... تقوم ابلـد ور الذي هذا هو حال احلراك اإلبداعي يف جمال الر و  حضور، و إحياء رواية ذات متي ـز و

نسف املسل مات الر ائجة. كما تذهب بعيدا  قراءته، و و إعادة حتليله و يقتضي منها اإلمساك ابلز مان،
 .2«هذا ما ميكن أن نعـد ه تطورا إجيابيا يف جتريب حـر  ال خيضع للمقاييس املتوارثة، و

ن حيق ـق كل  ما سبق ذكره؛ فجزئية الـذ ات تعـد  لذلك وجدت املرأة/ الكاتبة يف ذاهتا ما ميكنه أ       
من ث ة جاء احلديث عن الص دق  فاملرأة الكاتبة تنطلق من ذاهتا ال من املعايري و»اجلزئية األكثر أمهي ة 

التباس الت ـداخل بني  اإلسقـاط، و الر ؤى املغايرة، و املوضوعات اجلديدة، و الل ـغة الش عري ة، و األديب ، و
ا عناصر متي ـز الكتابة لـدى املرأةـ و املوضوعي و الـذ ايت  و  .3«توافـق حساسي ـتها. الكتابة الس ريي ة. إن 

فـلم ا وطأت املرأة عامل الكتابة، صنعت لنفـسها عاملا روائي ا خاص ا ينطلق من العوامل الـد اخلي ة        
املرأة مطالبة أبن تكمل ما أغفـلته »من حيث إن   )الـذ ات(، لتجس ـد رؤاها اليت ختتلف عن رؤى الرجل

العني الذ كوري ة يف اإلبداع، هلذا تغدو الكتابة عند املرأة مساءلة للـذ ات، للـذاكرة، لآلخر... ابمتالكها 
 كبتتها، لذلك عندما تكتب املرأة أداب فإن    اجتماعية عاشتها ألزمنة طويلة، قمعتها، و جتربة نفـسية و

                                                           
 .236، ص1999، 1لبنان، ط -عام من الر واية الن سائي ة العربي ة، دار اآلداب، بريوت  100بثينة شعبان:   - 1
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  تنبش  تصبح كتابة تـتصد ى للعنف الذ كـوري، و ية تراكمت لزمن طويل تـتدفـ ق بقـو ة، ومحوالت نفس
 .1«يف الـذ اكرة حبثا عن هويـ تها

   إن  جـزئية الـذ ات ال ميكنها أن تغيب يف األعمال الس ردية ألن  أي  كاتب ال ميكنه  أن يتمل ـص       
    يبتعد عنها على الـر غم من كتابته للفـن  الر وائي، فكـل  كتابة هي كتابة عن الـذ ات سواء  من ذاته و

من قريب أو من بعيد، فالكاتب بصفة عام ة يرى ذاته يف شخصي اته الر وائي ة، فكيف إذن للمرأة اليت 
اليت تكتب من أجل  العصور، أن متوضع جانبا ذاهتا و هي عانت من تغييب ذاهتا على مـر  األزمنة و

ليس غريبا أن تبقى املرأة املبدعة »اختالفها لذلك  البحث عن استقالليتها و إثبات هذه الـذ ات و
ملتزمة ابلض مري)أان( و ال تريد أن تربحه بغية إثبات حضورها و تعويض هذا التغييب  الذي طاهلا ذاات 

أّنوذجا،  بوصفها فاعال، و بوصفها فعال ،وجسدا، مثلما جيب أن ينظر إىل املرأة،  فكرا و روحا و و
 .2«لغة و

فالـمرأة يف كتابتها تنطلق من قضااي مركزي ة ذاتي ة تـتمث ل يف اهلموم الص غرية املرتبطة حباجياهتا        
ا ال تكتب بدون قصد أو هدف، بل لعل  أهم  مقاصدها يف كتابتها  الض رورية يف احلياة، لذلك فإن 

الكتابة بوصفها مـلكة، حيظى هبا صاحب »حراك احلياة. ذلك أن   يف خضم الواقع و مساءلة الـذ ات
 .3«الـد خول إىل احلـياة العامة يرى أن يسخ ـرها من أجل إثبات وجوده و موهبة، و

ا ال تعب ـر  الـذ ات هي اليت تبين املوضوع، و »بناء على ذلك فـ  و       تبين نفسها يف نفس الوقت؛ ألن 
ا تقول ما مل يقل، و موجود كائن أو شيء، وعن  شكل للقول لتوليد  ابلت ايل تبحث عن صيغة و إّن 

                                           .4«املقامات اجلديدة األوضاع و

                                                           
 متاح على الش بكة.اإلبداع األنثوي،   - 1
 .35األخضر بن الس ايح: سرد اجلسد وغواية الل غة، ص  - 2
اتية الن سائية، ص -  3  .199أمل التميمي: الس رية الذ 
ار البيضاء، طعبد القادر الغزايل: الص ورة الش عرية وأسئلة الذ ات قراءة يف شعر حسن جنمي، مؤس سة الن شر والت وزيع دار الث قاف  - 4 ، 2004، 1ة، الد 
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    من معجم الذ ات الذي يعترب خز اان ال ينفذ و يت سع لكل فنون الت عبري خاص ة ،إذا ،متتح املرأة        
و أن  القضااي الكربى هي اليت كانت جتعل الر جل أكثر عنفواان و أتل قا ،و مبا أن  القضااي الكربى قد » 

        إن ه األلق الذي رأته الر وائيات انبعا  1«ماتت ،فإن  األلق اليوم هو ألق الكتابة و اإلبداع فقط. 
بوصفها واقعا داخلي ا » حتكي فيها مهوم الذ ات  من عامل الذ ات و من العوامل الد اخلية لألنثى و اليت

         خاص ا يسعى إىل فضح ترد ايت الواقع اخلارجي يف شىت صوره اليت تعيد الر ؤية الش عرية،تقدميها 
ر على حنو ال يكتفي بتعريتها مجيعا ايف تفاعالهتا املتعد دة مع اإلحباط و العتمة و التخل ف و االني

ا  2«فحسب  عن إجابة ألسئلة مت صلة ابجلماعة و ابلوعي » يتجاوزها إىل البحث من خاللهو إّن 
لنستنتج أن  الذ ات  3«الذي ال ينفصل ـ ابلضرورةـ عن الوعي العام الذي ينتمي إليه الفرد  الفردي،

          ،و هواجس ،ختتزن يف صورة أحالم اخلارجية و واقع مكث ف و بؤرة ختتزل فيها كل الت فاعالت»
و ميوالت ،و رغبات ،و مكبواتت..إن  الذ ات )الن فس و الالوعي و األحالم ( واقع شديد 

حبث يف واقع الفرد ذلك اجلزء  يف عالقاهتا و عن مكبواتهتا، اخلصوصية.و البحث يف الذ ات و احلفر
        الفرد فكما يؤث ر اجملتمع )الكل ( يف الفرد)اجلزء( يؤث ر  .الض ئيل الذي منه يتأس س الكل )اجملتمع(

يف اجملتمع.إن  العالقة متبادلة .إذا إن  البحث يف الذ ات ،من أجل االكتشاف ،و من أجل فهم 
الس لوكات اخلفي ة اليت تتحك م يف األوعاء و الت صر فات و يف حتديد أّناط الت فكري و أّناط العالقات بني 

    الذي تتمظهر فيه الذ ات بكل  تفاصيلها  4«راد ال ختتلف عن البحث يف الواقع اخلارجي العام  األف
        لغوص لرة حنو اكتشاف الذ ات اليت ال حدود مو دواخلها و جتارهبا لتغدو الكتابة عند املرأة مغا

 يف أعماقها و اليت تعىن بصاحبتها و بعموم الن اس.

يل اجلديد من الر وائي ات العربي ات الذي ال ينتظر أن توج ه إليه هتمة الد خول هذا هو اجل»فـ        
ا تشك ل صلب وأساس إبداعها. أي ة تفاصيل ميكن للر وائي ة  بتفاصيل حياة املرأة، بل يفاخر هبا ويعلم أن 

                                                           
 .236عام من الر واية الن سائي ة العربي ة، ص 100بثينة شعبان:  -1
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ق  للمرأة، متاما كما ملاذا ال حي معها؟ و تتأل ق هبا و حتاورها و أن تنسجها إذا مل تكن تلك اليت أتلفها و
حساسي ة  أن تغذ ي نص ها من شفافية  مالحظاهتا و حيق  ألي  كاتب آخر أن تنهل من جتربتها و
 .1«الت ارخيي ة. الس ياسي ة و تفر عاته الش خصي ة و تعاملها مع تفاصيل الواقع املعاش بكل  ظالله و

اتية من خالل الت جريب، »، من ذاهتا لتكتب نصوصها الس ردية اليت جتنح امتتح املرأة ،إذ            إىل الذ 
           متث ل الذ ات  ، و البوح الذ ايت   االعرتاف، و تي ارات الوعي، و من خالل اإلسقاط الذ ايت ، و و
 .2«احلفر يف أعماقها الد فينة استكناه خباايها، و و

من خالل وعيها  الش خصي   العاطفي  و متيل إىل الرت كيز على عاملها الد اخلي  وبذلك، فاملرأة  و      
         ات اليت تتمظهر يف اسم العلمن عوامل الذ  ممشروعيته  بتمثيلها لعامل املرأة الذي يستمد   بذاهتا و

املرأة ال خيرج عن حدود  نص  »الت جارب احلياتي ة األنثوي ة فـ  املونولوج الد اخلي  و يف ضمري املتكل م و و
ختوم الكتابة، فتحت وطأة الر غبات تظهر تلك املسافات الض وئي ة اليت سرعان ما يعت مها  الذ ات، و

اخلربة اخلاص ة » ذلك أن   3«انشطاراهتا الغموض؛ لتشابه األشياء حتت تشظ يات الذ ات األنثوي ة و
      الفن ، إذ أن  اخلربات احلياتي ة )األنثوي ة( ختتلف  اة ونثوي ة يف احلياأل ابملرأة مصدر للقيم اإلجيابي ة

ثنا عن هذه اخلربات اليت تعيشها وحدها     عن الر جل، لذلك فإن  املرأة هي وحدها القادرة على أن حتد 
نظرهتا إىل هذه  االنفعايل والفسلجي، إذ أن  انفعال املرأة و اليت تدخل يف منظورها االجتماعي  و و

اتي ة ختتلف عن نظرة الر جل إليهااألمو   .4«ر الذ 

 كونحيث إن  احلديث عن القضااي األنثوي ة يف الس رد الن سائي يت صل ابلذ ات يف بعدها الفردي         
     للكينونة اليت جتد فيها املرأة نفسها  الر سالة البيولوجي ة للمرأة امتداد للذ ات و القضااي األنثوية و»أن  
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تكتبها بلغة أنثى متتح  تنقلها املرأة املبدعة إىل عامل الفن  و 1«استمرارا حلما و فيها هوي ة وتتمرأى  و
استكشاف عامل الذ ات »الذي يقوم على  من معجمها األنثوي الذ ايت الذي ينعكس يف جمال اإلبداع و

     مع  الذ ات لتشك ل احلدث الر وائي يف عالقته  2«الذي تتداعى مفاصله متناسلة من بعضها البعض
معاانهتا، ليتحو ل بعد ذلك،  حتريك عجلة الس رد فيه، يبدأ من )األان( الس اردة، و صنع احلدث، و»فـ 

إذا كانت حركية الس رد يف املشهد اإلبداعي... "إيقاع  اترخيي ة، و إىل تشاكل كينوانت رمزي ة طبيعي ة و
     من الد اخل، يقابلها انفتاح  الواقع حيث جتد يقظة وأتم ال ذه الذ ات مالزمة للحياة وللذ ات" فإن  ه

      خلق توافق  اخلارج و هو ما يعمل على بناء عالقة وطيدة بني الد اخل و و 3«حر ية من اخلارج و
لن ظر إىل واقعها وفق فاملرأة املبدعة تستأنس بعاملها الد اخلي حني تناجي ذاهتا، اب»انسجام بينهما،  و

        العاطفي يف ترحال الذ وات ومتاهاهتا.  تعانق الد اخل واخلارج، معتمدة على االجنذاب الوجداين و
حال، متارس كل التحو الت. لذا، ليس غريبا أن جند: املرأة/املكان، و و املرأة/املدينة،  عن طريق هذا الرت 
رأة/الوطن.. فالذ ات الس اردة هي األقدر على احتواء ماهيات امل املرأة/اللغة، و املرأة/اجلسد، و و

جعلها تسبح يف عامل الس رد  و   فن ياهتا، يتوافق مع رؤاها و عرضها مبا يتناسب مع ذاهتا و و 4«األشياء
هذه الس باحة املتواصلة يف سرد املرأة، جعل نص ها حقل جتارب ابمتياز، »اإلبداع الذ ايت حيث إن   و

ميكن االنزالق إىل أشكال أخرى، نظرا للتحو الت اليت ميتزج فيها احللم ابليقظة، واملدهش حيث 
من حيث قدرهتا على ارتياد عوامل اخليال  خييل يف عالقته الواضحة ابلذ اتلينفتح عامل الت   5«ابملألوف..

 6«.ملتداخل مع املتخي لوهو ما يشك ل بعدها الذ ايت املبثوث داخل املنت احلكائي وا»وبث ها يف سرودها 

عن وعي  ال الس رية الذ اتي ة يف تعبريهولعل  أبرز جمال يظهر فيه معجم الذ ات بشكل واضح هو جم      
حضورها الذ ايت الد ال على  الفرداني ة الذي تعتمد فيه املرأة املبدعة  عن هوي تها الفردية و املرأة بذاهتا و
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ارها، فمن هذا العامل الد اخلي للذ ات، تنظ م املرأة املبدعة ماد ة أسر  على البوح حبميمي ة الذ ات و»
التمث ل ملوطن الوجع  لى إيقاعه، مع االعتماد على االستبطان، وعتنجز برانجمها الس ردي  حكايتها، و

انفتاح على الد اخل بدون هتميش األحداث املباشرة، والوقائع اليومي ة  لديها، فكتابتها نبض للقلب، و
 .1«يت ختضع ملعيار الت ماثل والت طابق مع عاملها الن فسي.ال

    ابلد رجة األوىل يف كتابة األان فما يالحظ على الس رد الن سائي هو كثرة كتابة الذ ات اليت تتمث ل       
حيث ؛ 2«متي زت لغة الس رد هبيمنة املعجم الن فسي على سائر املعاجم املوظ فة»عاملها الن فسي لذلك  و

        انزاماهتا  يف أحالمها و إن  الكتابة الن سائي ة صارت تعىن ابستنطاق ذاتي ة األنثى يف كل امليادين و
تؤد ي الذ ات أدوارها » ـاملناطق الغامضة فيها ل آماهلا، وهو ما يسمح ابلت غلغل داخل أعماق الذ ات و و

           ابنكفائها »لتبقى الذ ات بؤرة الر واية الن سائي ة  3«تتحو ل يف سياق النص   يف مسرح الل غة و
       يتمي ز بطابعه الش عري الذي يغرق اخلطاب  العفوية و على نفسها حتاورها أبسلوب تغلب عليه

اتي ة و  .4«في على إيقاعه الطابع الغنائيضي يف الذ 

من ذاتيتها الواعية جتاه »ة على اإلعالء حينما حترص الذ ات املبدع جبالءيظهر معجم الذ ات  و      
الس خرية؛  و  تعميق حاليت الكشف يكون هذا احلرص من خالل إاثرة األسئلة و العامل من حوهلا، و

   إىل البنية الش عري ة،  إاثرة األسئلة أقرب ما تكون  فتغدو الكتابة الس ردي ة من خالل إشكالية الذ ات و
 .5«!حتديدا إىل إيقاعات قصيدة الن ثر العليا، و إىل إيقاعاهتا املوسيقي ة و

وضوحه، فهاهي مثال الر وائي ة "فتيحة بوروينة"  جالء عامل الذ ات و إن  املتتب ع لسرد املرأة يستشف         
اتي ة إثر حادثة فقدان زوجها"  6"اهلجالة"يف روايتها          ،متتح من معجم الذ ات يف كتابة سريهتا الذ 
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كذا   تزيح الل ثام عن جزء مهم  من حياهتا الش خصي ة و 1"مزاج مراهقة"لفاروق" يف روايتها فضيلة ا و
"إنعام بيوض"  و، 2"ذاكرة اجلسد"ا على بطلة روايتها "أحالم مستغاّني "اليت ال تبايل إبطالق امسه

استعمال األسلوب الفين  إن حاولت  متتح من معني الذ ات حىت و 3"الس مك ال يبايل"أيضا يف روايتها 
هو ما يالحظ أيضا على بث  ربيعة جلطي جلزئيات   بني بطلة روايتها، و يف خلق التباعد بني ذاهتا و

ال ميكنه أن  تسريبها عرب شخصيات رواايهتا لنستخلص أن  معجم الذ ات  ذاهتا و كبرية من حياهتا و
الوعي هبا؛ ألن  كل  الر واايت يف األصل  لذ ات ويغيب يف الس رد ال نسائي ابعتباره حالة من االرتباط اب

ما هي إال  سري ذاتي ة كتبت أبسلوب فين  سواء أكان ذلك يف كتابة املرأة أو كتابة الر جل. غري أن  
ما فتئت تستقطب اهتمام  اليت جزيئة الذ ات مه يةارتباطها ابملرأة أيخذ طابعا ممي زا و هو ما يوحي أب

قد »فـ   الش عري ة ألن  فهمها ليس ابألمر اهليـ ن والبسيط نظرا الرتباطها ابحلداثة والكثري من الن قاد 
ذت الذ ات يف املشاريع احلداثي ة الش عري ة مكان الص دارة حبيث اختلفت أوضاعها داخل  اخت 

ما هـو  و  4«اسرتاتيجيات متظهراهتا فيها،و طرق مباشرة الت فكري اخلطاابت،كما تعد دت مداخلها، و
مساهتا الباطني ة جمهودا معرفي ا  الوجه العميق الذي يتطل ب اكتشاف بعض مالحمها و»جيعـل من الذ ات 

 .5«جتربة حياتي ة صميمة متجذ رة يف تربة الواقع مالي ا، و و

                                                                                 :معـجـمّاجلـسـدّاألنـثـويّ-2

املركز الذي تدور يف فلكه الكتابة  يعد  اجلسد األنثوي البؤرة اليت تنطلق منها كتابة األنثى و       
جلسد تعد  خصوصي ة األنثوي ة، فاملعجم اجلسدي يبدو واضحا جلي ا يف كتابة املرأة، ذلك أن  الكتابة اب

من خصوصي ات اإلبداع الن سائي؛ فاملرأة ترى يف اختالف جسدها هوي تها ومتي زها )تفر دها(  فاجلسد 
عربه ينبعث الش عور ابهلوي ة الذي مينح اإلنسان  جسر انضمامنا إىل هذا العامل، إذ من خالله و»ميث ل 
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وفقا للس ياق السوسيوثقايف الذي يعيش ضمنه  ميك نه من تنشئة ذاته التفر د، و اإلحساس ابلوجود و
 .1«التأقلم بغرض حتقيق االنسجام و

من أبرزها ارتباط  يعود إىل جمموعة من االعتبارات و»فاهتمام املرأة جبسدها يف الكتابة الن سائي ة        
  تالف احلضارات ذلك على اخ املرأة ابجلسد. فإن نا ال نكاد جند كائنا ارتبط وجوده ابجلسد كاملرأة، و

 -سواء أكان رجال أم امرأة -احلقب الز مني ة، صحيح أن  اإلعالن عن وجود اإلنسان  اجملتمعات و و
        علنتا يف حالة املرأة اليت غالبا ما عربه، إال  أن  ذلك يبقى أكثر وضوح يتم  من خالل اجلسد و

 .2«عن وجودها من خالل جسدها

مل حيدث قـط  أن استخدمت الث قافة )آلة جسدية( مثل »على رأي عبد هللا الغذامي فإن ه  و       
          لن شاط الث قايف يف بعده اخليايلمادة ل مازال و –استخدامها للجسد املؤن ث، فهذا اجلسد كان 

متارس فيه الث قافة بوصفه معرضا بالغي ا »هو ما جعل اجلسد املؤن ث يتمظهر  و 3«بعده الل غوي يف و
 .4«مهاراهتا اإلبداعي ة الل غوية وتستخدمه من أجل هذه الغاية

سحر املعىن فقد  من خالله تكتب أنوثة احلرف و فمن معجم اجلسد تستمد  املرأة أنوثتها و       
ائن حتو لت الل غة من كائن مسموع إىل  كائن موجود بفعل الكتابة، كما حتو لت من كائن جمر د إىل ك»

توظيفه كدال  لغوي وجودي له دالالت أخرى متعد دة، تتجاوز  حمسوس ابستعارهتا ملعجم اجلسد، و
 .5«العامل روحي، لينتقل ابجلسد من الذ ات إىل اآلخر و املوجود إىل ما هو ذهين و

 يف تشييد عامل الكتابة »،هي كتابة انبعة من اجلسد ابلد رجة األوىل ألن ه يسهم  نفكتابة املرأة ،إذ      
يتماثالن من حيث  تشكيل اجلسد يتشاهبان و تشكيل النص  و يفع ـله، لدرجة أن   يغذيه و و
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       أو من حيث الل غة اليت تستمد  ماد هتا  -أصال -احتماالت املعىن، القائمة على متث الت اجلسد 
لذلك يعد  اجلسد أهم  خصوصي ة متي ز الكتابة الن سائي ة أو الكتابة األنثوي ة بشكل 1«معجمية اجلسد من

األشياء اليت تكو ن عامل النص   عربها الذ وات و أن  اجلسد... هو البؤرة اليت تتجل ى فيها و»خاص  ذلك 
  .2«الر وائي

أن  اجلسد »موضوعا لل غة أيضا حبكم  وي وفمن هنا ،كان جسد األنثى موضوعا للس رد األنث       
شحنته، كما ميث ل الن واة اجلاذبة املستقطبة للد الالت، إن على مستوى  عند املرأة ميث ل قو ة اجلذب و

تعانق سيميائيتها، كون كتابة  إن على مستوى تقابل العالمات، و تقابلها الد اليل، و حركي ة احملاور، و
بوحدات داللي ة قابلة للت والد كما ميد  النص  بتلك الل غة اإلبداعي ة الطافحة اجلسد ختص ب النص  

، كما تعمل على تغيري نظرة الث قافة إىل اجلسد 3«ابلش عري ة، حتف ز القاريء على اإلسهام يف بناء املعىن
 .4«يكون مبثابة كتاب مفتوح جاهز للقراءة ال يظهر يف موقع عام  إال  و»األنثوي الذي 

دنيا  من حيث أن ه كتاب معق د غامض و تكتب املرأة جسدها، إذن، من حيث اختالفيته، و       
        تناسب بني وحدة اجلسد»حيث وجود  أخرى حيتاج الغوص فيها  إىل فهم اجلسد األنثوي من

 .5«وحدة الذ ات و

فلقد »ى حتقيق ذاهتا املتح من معجمه عل لقد عملت املرأة من خالل استلهامها جلسدها و       
أكسبها هوي تها األنثوي ة اليت بقيت حمصورة  رأمساهلا يف هذا الوجود و شك ل اجلسد عنوان كينونة املرأة و

 حمبوبة إذا كانت مطيعة  ذات دالل، و فيما هو فيزيولوجي جسدي. فهي موجودة إذا كانت مجيلة و
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        مقد رة إذا كانت ولودا )حلواب(، فمن خالل اجلسد تؤكد وجودها،  حشمة، و ذات حياء و و
 .1«عن طريقه يتم تقييمها و

وعيها بذاهتا، لذلك اهتمت املرأة  فاجلسد هو الذي مينح للمرأة وجودها، لتكتسب شخصيتها و      
 م ا كتبه الر جل استيحاء ألفاظه بصورة خمتلفة ع املتح من معجمه و عملت على كتابته و جبسدها و

 .2«ابعتباره املنطلق األساس إلعادة بناء اهلوي ة الن سائي ة»عن هذا اجلسد 

ما يسمح ببناء التأويل، فاملرأة  تكان )جسد( املرأة هوي ة عالمات حيمل من العتبا» فحىت و إن       
     هي كتابة احملو،  ابطنا، فكتابة املرأة حني تكتب جبسدها فهي تفرغ ما حيمله هذا اجلسد ظاهرا و

           رادة احلضور، نلمس إ متعة االبتهاج، و الت شكيل و كتابة )احملو( كتابة مصاحبة للذ ة و  و
 .3«من خالهلا صوت املرأة يقول: "أان هنا.. أان موجودة..."

ا اجلسد مبا حيمله من هوي ة  ليست املسألة هنا جمر د تصنيف معجمي لغوي، و و       داخلي ة، ذلك إّن 
ذته الث قافة األبوي ة معيارا  لدوني ة املرأة. حيث إن   هذا الت كريس » أن  اجلسد كان األساس الذي اخت 

      احلصار  و النتقال من رهن الس كونل... ميث ل اخنراطا يف الص ريورة حلضور اجلسد األنثوي النص ي
 .4«إىل االندماج يف حركة املتغري  الث قايف

 كون  5«الفكر الر وح و يربز الت فاعل مع اجلسد بوصفه مكاان لتجل ي الذ ات و »فمن هنا        
            غريها  الفكري ة و البيولوجي ة و  جسدين خمتلفني من حيث الن احية االختالف أمر طبيعي بني

                                                           

 .14خلود الس باعي: اجلسد األنثوي وهوية اجلندر، ص - 1
 .76، صاملرجع نفسه -2
 .8األخضر بن الس ايح: سرد اجلسد وغواية الل غة، ص -3
 .183املواجهة وجتل يات الذ ات، صان واجلسد والقصيدة لوهييب: املكفاطمة ا -4
 .182املرجع نفسه، ص -5



  41 
 

اجلسد األنثوي سنلمح البعد األنثوي الذي سريبط  املسألة برم تها بقضااي »مع املرأة الكاتبة  و
 .1«احلميم

عند الر وائيتني اجلزائريتني "أحالم مستغاّني "يف رواايهتا: "ذاكرة  بشكل خاص  يظهر معجم اجلسد       
"و"فضيلة الفاروق" يف رواايهتا "مزاج مراهقة"،" اتء  3"و"األسود يليق بك 2ى احلواس"ضاجلسد"،" فو 

   .6و"أقاليم اخلوف" 5"،"اكتشاف الش هوة4اخلجل"

املتح منه، فكل  كتاابهتما تبدأ  فقد متي زت كتاابت هاتني الر وائيتني ابستلهامهما ملعجم اجلسد و       
 "أحالم مستغاّني" تستمد  من معجم اجلسد عناوين لرواايهتا، فلفظة احلواس ـتنتهي عنده.ف من اجلسد و

اليت تشك ل عنوان روايتها كذا ابلن سبة للكلمات   تنضوي حتت معجم اجلسد بشكل واضح ومثال 
األخرية "األسود يليق بك" فهي أيضا تدل  على تواتر املعجم اجلسدي الذي تسعى من خالله 

اتية و»املرأة/الكاتبة  هذا ما جيعل كتابتها تت سم  االجتماعي ة بطريقة خاص ة، و إىل تشخيص مهومها الذ 
رؤيتها  و ىل اختيار تيمات تالئم حساسي تهافباإلضافة إ  معتادة يف الكتابة الذ كوري ة.مبمي زات مجالي ة غري

هو ما أد ى إىل ظهور بعض  و«. أتنيث الل غة»إىل الوجود، فهي تشخ ص الواقع بطريقة مجالية تنزع إىل 
تواتر املعجم  تلقائي ة، و تطل عات بعفوي ة و الس مات اليت تكمن، على وجه اخلصوص يف البوح أبسرار و

 .7«مفردات لغوي ة معي نة ال تراكيب واستعم اجلسدي، و

        إذ  مضمون، أو دال  مدلول؛ اجلسد مثل الل غة، شكل و»هو ما ميك ننا من القول أبن   و       
جسده، هي  أن ختطر يف الذ هن فكرة جمر دة من شكلها الل غوي. الل غة ماد ة الفكر و من املستحيل
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    معىن. إن ه قيمة يف ذاته  املعىن. اجلسد لغة احلياة اإلنساني ة، ماد ة والكالم هو إنتاج  الفكر متعي نا، و
 1«.ال يستمد  قيمته من أي شيء آخر، سوى احلياة اإلنساني ة

عجم اجلسد منا أن  وق" لتبني  لإذا قمنا أيضا إبجراء عملي ة جرد سريعة لرواايت "فضيلة الفار  و       
اليت حتمل  واايهتار ناوين لعل  هذا احلضور ينجلي من ع الر وائي ويبدو واضحا من خالل نسيج النص  

 ها فكل   جل،وف، اخلج، اخلاليت منها األلفاظ اآلتية: الش هوة، مزا  مفردات تنضح ابملعجم اجلسدي و

                                                                                                                                                                         .به و تتمي ز املعجم هذا من تنحدر

على الر غم من أن  معجم اجلسد بدا واضحا عند الر وائيتني" أحالم" و"فضيلة" إال  أن  هذا ال و       
ته  حبثا عن الذ ات. فاجلسد ميث ل مينع من ظهوره عند ابقي الر وائي ات كل  حسب الط ريق الذي سلك

البؤرة اليت تنسج  بل ميكن القول إن ه ماد ة الس رد، و»الر واية الن سائي ة اجلزائري ة  رئيسي ا يف موقعا مركزاي  و
                                                                                  .  2«االنفراج الس ردي، الن هائي.»انطالقا منها كل  اخليوط املؤدي ة إىل 

حسب فرانسواز كوالن، فإن  »أتجيجه فـ  إن  اجلسد هو الذي يعمل على تفجري طاقة الس رد و      
ن تظل  الل غة قريبة أ بكل  الطرائق املمكنة، و لغة املرأة هي حر ية القدرة على أن تتكل م املرأة كما تريد، و

 .3«أال  تبتعد عنه مطلقا. أن تقول هذا اجلسد املتعد د. من اجلسد األنثوي و

حيث يتحو ل اجلسد األنثوي  4«العثور على الذ ات احلر ية الر وحي ة و مكان للحلم و»فاجلسد هو       
تتناسل  و د الالتتنمو ال فمن اجلسد تنبثق حركة احلدث و»إىل مشارك فاعل يف العمل الس ردي 

                                                           
ة للد راسات ، الن ااي للد راسات والن شر والت وزيع، حماكا07/11/2011: اخلروج من العزلة، تقدمي جاد الكرمي اجلباعي، دمشق، صبح انهد بدوي ة -1

 .17، ص2013، 1سوري ة، الش ركة اجلزائري ة الس وري ة للن شر والت وزيع، اجلزائر، ط -والن شر والت وزيع دمشق 
 .163سعيد بنكراد: الس رد الر وائي وجتربة املعىن، ص -2
ا جنمي: شعري ة حسن -3 ، 2000، 1لبنان، ط -غرب، بريوت امل -ضاء ر البيالفضاء املتخي ل واهلوي ة يف الرواية العربي ة، املركز الث قايف العريب، الد 

 .184ص
 .151املرجع نفسه، ص: -4
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يف اجلسد  حيد د اجتاهات انتشاره، و من اجلسد أيضا ميتح الس رد موضوعاته و اإلمكاانت الس ردية. و
 .1«االستبطان. الت عليق و لس رد و أيضا تصب  كل  التوت رات املصاحبة للوصف و

      موضوعا لالستذكار  موضوعا للوصف و من هنا كان اجلسد موضوعا للس رد، و»عليه فـ  و       
          موضوعا لل غة أيضا، فمنه ختلق لنفسها تركيبا جديدا ال يدرك إال   االستيهام، و االستباق و و

حيث يصبح للكلمات « آهات»و« إمياءات»و« هز ات»يف عالقته مبا يتول د عن هذا اجلسد من 
إىل عنوان للذ ات   3«لث قافة العربي ةموقع حترمي ملتبس يف ا»ينتقل هبا اجلسد من  2«قضيب وفروج

 األنثوي ة.

فمن خالل عناوين الر واايت اليت حنن بصدد دراستها يت ضح أن  املعجم اجلسدي ميارس حضورا       
للر وائي ة "مجيلة زنري"  4فعلى سبيل املثال أتيت رواية "أوشام بربري ة" فاعال يف الكتابة الن سائي ة. طاغيا و

اجلسد،  و مع الل غةالوشم منطقة تالق واضحة جت»دليال واضحا على متحها من معجم اجلسد حيث 
عائدا لكون »هو ما يدل  على أن  التماهي ليس  و، 5«بل حتفر على اجلسد فيصري اجلسد لغة يف لغة

هو ما  و، 6«القراءة و رمعا مواقع للن ظا أيضا لكونما إّن   الكتابة، و الورق فضاء الوشم و اجلسد و
           يف داللته على الت داخل املوجود بني الل غة  7يؤك ده أيضا عنوان روايتها األخرى "أصابع االهتام"

   من سياق اجتماعي إيديولوجي،موجود ض« نص  »أصبح اجلسد مبثابة »اجلسد، حيث  الكتابة و و
 .8«األخذ به اخلطاب هتدف ملعاينة الواقع و مرب را لظهور أشكال متعد دة من و

                                                           
 .54ص السرد الروائي و جتربة املعىن ،سعيد بنكراد : -1
 .54املرجع نفسه،ص-2
 جريدة /culture-nesasy.org/index.php-85/1370عادة يف رواايت الن ساء العربي ات، متاح على الش بكة الذ كورة املبعثرة واألنوثة املست -3

 .28/11/2004الن هار 
 .2008اجلزائر،دط، –مجيلة زنري :أوشام بربـريـة، موفم للنشر،الرغاية  -4
 .14فاطمة الوهييب: املكان واجلسد والقصيدة املواجهة وجتل يات الذ ات، ص -5
 .16، صاملرجع نفسه -6
 .2008اجلزائر،دط، –مجيلة زنيـر:أصابع االهتام،موفم للنشر الرغاية  -7
 .29خلود الس باعي: اجلسد األنثوي وهوي ة اجلندر، ص -8
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إن  »كما ال ميكننا أن ننسى الد ور الكبري الذي يلعبه اجلسد يف نقل صدق الت جربة الن سائي ة إذ        
  عمقها  و موقع اجلسد يف تقاطع احلر ية مع اإلبداع هو موقع اختبار ألدب ينطلق من صدق الت جربة 

ال ميكن الفصل »من هنا . 1«تصبح الكتابة هي احلياة بداع سرية حياة وتنو عها، عندما يصبح اإل و
يدخله يف العامل، فبدون  جسده، علما أبن  اجلسد هو الذي مينح اإلنسان الوجود، و بني اإلنسان و

من خالل  اهتا كصورة اتم ة أو منتهية إال  اجلسد ال وجود لإلنسان، فال تكتسب الش خصي ة وعي ذ
املمث ل للحدود املمي زة للفرد كفرد، لذلك  املغل ف هلا و عربه، لكونه القالب املنغلق عليها و اجلسد و

إذ ؛ 2«األكثر وضوحا للتحق ق من وجود الفرد« العالمة»إّن ا  فهو ليس جمر د شيء عابر أو مؤقت، و
   لر ابطة بني الش خص حيث متث ل الذ ات احللقة األساسي ة ا»الذ ات  هناك عالقة تكاملي ة بني اجلسد و

     جسده، بينما ميث ل اجلسد اجلانب األكثر أمه ية يف بلورة مفهوم الذ ات، ما دفع ببعض الباحثني  و
          من املئة  25متث له يساوي على األقل  إن   إىل القول إن  اجلسد هو كل  شيء يف هذه الذ ات و

 .3«املمث ل اخلارجي لوجودان يل فينا األكثر قراب منا وذلك ابعتباره اجلزء األو   يف تقدير الذ ات، و

أن  االذي قد ر علينا مجيع« وضعامل»عنوان اهلوي ة الفردي ة، إن ه  و« األان»مقعد »فاجلسد ميث ل        
السيما إذا كان هذا اجلسد أنثواي  هدفه حتقيق الذ ات  4«اللذ ة نسكنه، فهو منبع اإلحساس ابالرتياح و

هو ما حيق قه اجلسد  و 5«اهلوي ة هي نتاج ثنائية جتمع الد اخل ابخلارج» ـاختالفها ف األنثى يف تفر دها و
شعوره بتفر ده، الش يء الذي ندرك من خالله أمه ية وعي  عامال حيواي  يف إنشائه هلوي ته و»ابعتباره 

من هنا أمه ية  ال له حدود أو حواجز متث ل معطى أساسيا يف بلورة وعي الذ ات. واجلسد كمج
 .6«األان/اجلسد لتحقيق الذ ات وظيفة الفرداني ة

                                                           
 الذ كورة املبعثرة واألنوثة املستعادة يف رواايت الن ساء العربي ات، متاح على الشبكة. -1
 .23، صي و هوية اجلندر خلود السباعي : اجلسد األنثو  -2
 .32، صاملرجع نفسه -3
 .33: صاملرجع نفسه -4
 .34، صاملرجع نفسه -5
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. -6
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      هو ميث ل أيضا أداة تواصل  إن  اجلسد هو العنصر الفع ال الذي من خالله ندرك هوي ة الفرد؛ و      
           الكتابة الن سائي ة حتسن اإلصغاء  إن  »ل لغته حيث تعبري عن الد واخل واألحاسيس من خال و
الظواهر  األلوان و األحجام و التلص ص بعينني جائعتني على عوامل جسدها تستعري لألشياء و و

حاجاته الكامنة اليت تستوطن املخي لة الس اردة، حبسب األجواء  مسم يات تستقطرها من جسدها، و
 .1«حلالة اجلسد، الكاشفة ألحاسيسهالن فسي ة الر اصدة 

املرأة تكتب نص ها، بناء على آلي ة االشتغال العضوي للجسد، » أن ه ال يفوتنا أن نشري إىل أن  إال        
لكن  اجلسد، حني يدخل عامل الكتابة، ينفلت من معناه املعجمي املنغلق، إىل دالالت  إسقاطاته، و و

تفرضها القرائن املصاحبة املنفتحة على قنوات حمايثة للجسد،  ق واحتمالي ة مضاعفة، يفرضها الس يا
التمث ل من كون األشياء، كما تتحو ل أعضاء اجلسد إىل كائنات حبلى ابلتحو الت  حتق ق االستبطان و

هو ما يقودان إىل خالصة مفادها  و 2«الن ماء تشحنه ابخلصب و الد اللي ة املتشع بة اليت تغين الس رد و
جلسد يف الر واية الن سائي ة، ميث ل فضاء عنكبوتي ا متتد  خيوطه إىل مجيع العوامل الس ردي ة األخرى، ا»أن  

، و متث ل  استبطان اجلسد األنثوي هو استبطان للفضاء النص ي، و فجغرافي ة اجلسد هي جغرافي ة النص 
اخل ابخلارج، والوعي حيث ميكننا اعتبار اجلسد بنية متكاملة جتمع حتت لوائها الد   3«خلصائصه

ابلالوعي، واملوضوعي ة ابلذ اتي ة، فاجلسد، إذن، يلعب دورا كبريا يف عملي ة بلورة الذ ات يف ارتباطها 
 االستلهام. الش عور ابملتعة اليت جتعل منه موطن اخليال و ابآلخر و
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      اختالفها  يتها منستمد مشروعملا وطأت املرأة عامل الكتابة واإلبداع، كتبت ذاهتا بلغة أنثى ت      
 الذي خلاص  عجمها اة من مالكاتب /ة، فنهلت املرأةالبيولوجي خاص   الثقايف و االجتماعي و النفسي و

ثة ميارس أنو  ا ور سحر غة حضورا إنسانيا يقطاختالفها لتجعل من الل   ل وفقا خلصوصيتها وـتشك  ي
ها توليد لتنحت نص  ال لق ون عملييت اخلميعمل على خلق لغة جديدة أتخذ أسباهبا  فتنته، و إغراءه و

 من ذاهتا.ب القري

اخلصوصية يف داللتها األساسية امتداد ملفهوم  و»يف االختالف خصوصية  أن  ،فيه  ا ال شك  فمم        
الكتابة ما يعكس  املرأة تسعى إىل إثبات هويتها األنثوية، فقد وجدت يف اإلبداع و مبا أن   ، و1«اهلوية

 ت بشكل واضح يف لغتها.اليت جتل   هذه اهلوية، و

يف جتارهبا اليت ختتلف  اختالف يف البىن البيولوجية، وة من كتابة املرأة حتمل مالحمها اخلاص    إن        
   الكاتبة هي أنثى ابلدرجة األوىل، أنثى تسعى  /غريها، فاملرأة والدة و عن جتارب الرجل من محل و

غة إعادة تشكيله من جديد وفق رؤية واعية خمتلفة تنعكس على الل   إىل تغيري العامل بواسطة الكتابة و
د هبا عن الكتابة إبراز خصائصه اليت يتفر   األنثوي و يف تشكيل النص   را أساسياو ب داليت تلع ة، وخاص  

قة، ل  هناك نوعا من الكتاابت اليت حتمل الصفات األنثوية، وهي على شكل كتاابت حم أن  »الذكورية إذ 
ليق اخليال وجتنيحه صفة أنثوية، وهناك الكتابة اليت حتمل صفة اخلصوبة، وهي صفة أنثوية، حت ألن  

صفة أنثوية، والكتابة األنثوية ال تعاجل قضية أنثوية ،وهناك كتابة نستشعر فيها التناسل، وهي أيضا 
ها حتمل ولكن   ا قد تعاجل قضية ذكورية متاما، أو تعاجل قضية سياسية، أو قضية اقتصاديةفقط، وإّن  

                                                   .2«القدرة على هذا التناسل القريب من احلكاية

ات األنثى يف بعدها البيولوجي من حيث غة املرتبطة ابلذ  لذلك فنحن بصدد احلديث عن الل         
 3«ةإبداع للتعبري عن خصوصية هام  املغايرة والنقية للمرأة إمكاانت هذه الصفة أن متنح » إبمكان

                                                           
 .46، ص2004، 1املغرب، ط -رب يف النقد العريب احلديث، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء غسعد البازغي: استقبال اآلخر ال - 1
 .79: الرؤية والفن، صيسإبراهيم أمحد ملحم: مسيحة خر  - 2
 .144، صاملرجع نفسه - 3
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هتا على اخلصب در تقاوم العنف واهليمنة وطمس اهلوية واالستالب بق»ليكون ابستطاعة املرأة أن 
الشائع  ي ضد  سواء يف احلياة العادية أو يف احلياة الفنية الروائية لتعلن التحد   1«والتوالد وإبداع احلياة

 .2«اء أو كائنا غري لغويم األنوثة بوصفها قيمة خرسيقد  »الذي 

أشكال  هذا اجلسد األنثوي القرابن سيظل مع كل   أن  »الكاتبة /تعلن املرأة  ،يق هذا التحد  ففو       
واخلصب والتوالد، وسيظل يعيد األسئلة لتجد الذات املكان واملكان  ةاالستالب والعنف طافحا ابلقدر 

      ها للجسد األنثوي اخلصبستيحائغة األنثوية يف االل  قها حتق   3«الذات هوية متلكها ملكانا ولذاهتا
س متثيالهتا يف السرد، فتلك هي رات النظرية حول اهلوية األنثوية للكتابة إىل تلم  التصو  نا تفضي ب»لـ 

د فيها شبكة من تلك األحاسيس فتكون الكتابة تعبريا عن نزوع إىل حتقيق املنطقة اخلصبة اليت تتجس  
 .4«ها متثيال لشؤون العاملالذات أكثر من

ف وتصنع وتكتب تسىن لألنثى أن تكون فاعلة يف اللغة وأن تكون ذات نصوصية تؤل  »من هنا        
ا هي غة ليست حكرا على الرجل فقط، وإّن  الل   لتعلن أن   5«وتبادل الرجل لغة بلغة وانكتابية ابنكتابية

غة زة لتصبح الل  سته فيكسبه خصائصه املمي  فضاء واسع خيضع ملن حيسن استغالله ويضفي عليه مل
          . 6«ل لنا بوصفها رمزا للتحريروتتمث  من عبوديتها ص فيه الذات ل  عالمة على بداية عهد جديد تتخ»
لت من الكائن البسيط العادي إىل كائن يكتب وسيملك ا حتو  ألن  ،رموز هريوغليفية »،غة إذا الل   إن  

ينفتح اإلبداع على عامل ل 7«ق لألنوثة موقعها إبزاء الفحولةيف وحدة عضوية حتق  غة حد مع الل  لغته ويت  
يها للمألوف غة األنثى يف حتد  ه الل  نعغوص فيه الكتشاف خباايه وسحره تصمن ال البد   جديد آخر

 والشائع.
                                                           

 .35فاطمة الوهييب: املكان واجلسد والقصيدة املواجهة وجتليات الذات، ص - 1
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غة ويض الل  قوهو ما حياول قلب وت»ر مبعزل عنه غة تعكس مستوى وعي من أبدعها، وال تتطو  فالل        
ة موضوعات فثم  »اليت توحي هبا لغة املرأة  1«السائدة املتمركزة حول الرجل انطالقا من هامش الداللة

ة فيما تكون املرأة فيها أقدر من الرجل على طرحها ومناقشتها وأكثر التصاقا يف التعبري عنها وخاص  
    ر غة واألسلوب وتؤث  الل   يف رستؤث    شك  هذه األشياء ال يتها الفيزيولوجية والبيولوجية، فكل  نصل ببيت  

د مسات وخصائص للخطاب السردي النسائي ختتلف عن السرد الذي يف الفهم واإلرسال، وابلتايل حتد  
ة املرأة وعد   من خصائص األنوثة غة األنثى اليت تستمد خصائصها وهو ما ستعكسه الل   2«يكتبه الرجل

ذاك بنفس  هذا و فيها توليف كل   يتم   ،تعبريية أسلوبية طليعيةعلى وسائل »يف ذلك هو اعتمادها 
ل غوي يشك  د الل  طزاجتها، حيث التعد   اذ مع حنت دقيق للغة كانت وال تزال يف أوج  شاعري أخ  

 3«غة والثقافة اإلنسانيةاستغراقا عميقا يف الوعي الشخصيات، وحفرا يف جينالوجيا الشجرة الفرعاء لل  
قة قيمة  ال يستهان به و  ااملرأة عنصرا هام  ل فيها اليت تشك    من االعرتاف هبا. البد  خال 

ّالتوالدّوالتناسل:ّ/1
عن الرجل  زها هباهبا هللا سبحانه وتعاىل املرأة ومي   الوالدة أعظم مغامرة إنسانية عضوية خص   د  تع       

هي اخلربة األكثر اكتماال ل بعض أجزاء جسدها إىل طفل رمبا كانت خربة األنثى يف حتو  » ذلك أن  
أن ينعكس  املرأة يف هذه املغامرة ما ميكن فقد وجدت، لذلك 4«للتجسيد اإلنساين وللقوى الكونية

          السيما على لغتها لتكسبها نوعا  على كتاابهتا فتسقط بذلك هذه اخلاصية على سرودها و
 من اخلصوصية والثراء.

                                                           
 .388سارة جامبل: النسوية وما بعد النسوية، ص - 1
 .118هبيجة مصري إدليب: السرد النسوي شهادة يف التجربة والتجربة الذاتية، ص - 2
 -لبنان، دار األمان، الرابط  -عبد املالك أشهبون: احلساسية اجلديدة، يف الرواية العربية رواايت إدوار اخلراط أّنوذجا، العربية للعلوم انشرون، بريوت  - 3

 .193، ص2010، 1املغرب، منشورات االختالف، اجلزائر العاصمة، ط
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    عنها يف الكتابة واليت تعترب أمومة أخرى جتد فيها املرأة ذاهتا اليت تعرب  د ا الوالدة اليت تتجس  إن        
وسيلة »الوعيها معا لتجعل من الكتابة عند املرأة  ترمجة وعيها و من خالل هواجسها مبا حوهلا و

وهي ، 1«ى بشكل أعمق وأمجل لتشابه ميالد الكتابة عند املرأة مبيالد طفللتحقيق الذات وتتجل  
 وية ابلنسبة للمرأة حمل  ثالكتابة األن حبيث حتل   _كما أوردان سابقا-تنفرد هبا املرأة دون الرجل  خاصية

جتاوزا،  يف الوقت نفسه تواصال و والدة، و و خلقا الكتابة عند املرأة فعال و» لتغدواحلمل أو تواصله 
هذا التناسل القريب من احلكاية؛ حتمل القدرة على »كتابة الكتابة األنثوية   أن   أتكيد على 2«عبورا و

 .3«يف الكتابة غة تتناسل والشخوص تتناسل، وهذا هو اجلانب األنثوياحلكاية تتناسل والل   ألن  

قةالكاتبة هلا قدرة خ/فاملرأة         ب فكرها وهو ما خيص   ,ةغويالل   هاملاو هتيم يف ع جتعلها هائلة ال 
           القلم أمل، والكتابة خماض وعسر »من خالهلا أن  ويقودها إىل والدة أفكار ومعان جديدة تقر  

أصل معه غة بطال من أبطال العمل الروائي ميتلك حضورا إنسانيا يصبح . فمن هنا تصبح الل  4«والدة و
دا ووالدة، لتكتب مولودها اجلديد يف صورة مجيلة تنبض ابحلياة، هبذه الكتابة عند املرأة حياة وجتد  

ق ذات املرأة األنثى، ، يتحق  ميالد نص   اجلميلة اليت يتعالق فيها خماض الوالدتني والدة طفل والصورة »
   وتكون فيها األمومة مزدوجة، أم لكائن جديد هتديه احلياة، وأم لنص جديد هتديه الدميومة إذ خترج 

                                                                                                                             .5«(لفموت املؤ ) : روالن ابرتRoland barthsمن غياهب الصمت لتعلن عربه عبثية نظرية 

ها فشيء، فمن هنا أتخذ اللغة مشروعيتها يف أتدية وظائ الكتابة هي جمال لغوي قبل كل   ومبا أن        
الكتابة الروائية »ا تكون الكتابة والدة من رحم اللغة ألن  ذللمرأة، وهببشكل يشابه الوظائف البيولوجية 

   اليت جتعل ، 6«غةهي بنات لل   زي  شيء. والشخصيات واألحداث والزمان واحل تشكيل لغوي قبل كل  
                                                           

-2007،خمطوط رسالة دكتوراه علوم يف األدب احلديث، جامعة ابتنة ، وزة: اهلوية واالختالف يف الرواية النسوية يف املغرب العريببسعيدة بن  -1 
 .66، ص 2008

 .15األخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللغة، ص  - 2
 .80 -79إبراهيم أمحد ملحم: مسيحة خرسي: الرؤية والفن، ص ص  - 3
 .35املرجع السابق، ص -  4
 .66وزة: اهلوية واالختالف يف الرواية النسوية يف املغرب العريب، ص بسعيدة بن  - 5
 .168ص ، دط، دت ، وهران دار الغرب للنشر و التوزيع، ،حبث يف تقنيات السرد عبد امللك مراتض: يف نظرية الرواية-  6



  51 
 

الكتابة عند املرأة خماض متزامن، وجتريب صعب » ا للورقة تكتب فيها مولودها اجلديد ألن  من املرأة أم  
مضجع حلظة الكتابة اليت  االختناق، يقض   لتها جنينا مثخنا إىل حد  فهي محلت ابحلكاية وحتم   شرس

الكتابة اليت ...»الكتابة األنثوية هي مؤك دة أن   1«د يف حمراب الذات بعيدا عن اآلخرينألزمتها التعب  
       غة نستشعر فيها الل   2«اخلصب التوليد و وية من حيث القدرة على اخللق وثحتمل الصفات األن

ل جزء من قدرة املرأة على حتم  » الكتابة السردية  لنص األنثوي ذلك أن  انساين يف اإل هاحضور يف 
ت هلا املعارف الذهنية ه يشبه تركيبتها الشخصية، وإذا تسن  احلياة، فالسرد هو اجملال األنسب للمرأة، ألن  

 .3«ا ستبدع والتجارب احلياتية فإن  

هتا حيا و ذاهتا  لصياغة ذها وسيلةخغة اليت تت  فعل التأنيث يكون بواسطة الل   دا أن  تدرك املرأة جي        
مع الوعي  لكتابةابلوعي امعاين وجودها اليت أتخذ أسباهبا من عملية التأنيث اليت يتزاوج فيها  و

 ها املؤنث.ابألنوثة من أجل إنتاج نص  

ه حيسب عليها، لذلك ية كبرية خوفا من والدة خملوق مشو  غة أمه  تعطي املرأة لل   و من أجل ذلك     
فهي تعتين بلغتها مثلما تعتين جبنينها أو مولودها. فمثلما تغذي املرأة جنينها من ذاهتا )جسدها(، فهي 

         غة أنوثتها غة أيضا من ذاهتا )فكرها( ومن خصوصيتها واختالفيتها، وبذلك تستمد الل  تغذي الل  
بغية اشتقاق لغة غة وأنساق األسلوب، ألبنية الل  » د من قبل الكاتبة من التفجري املتعم   والدهات و

األسلوب التقليدي بتحويل أنساق  از من خالل تدمريهوحنت أسلوب متمي   .غة ذاهتامن الل   ةجديد
تستقطر » اليت غة فتخلق حركية الل  4«ية النص ك يصبح هو األخر تناسقا يطبع كل  إىل تفك   التناسق

يف ية متتالية حتكم بناء النص،ل إىل مقاطع سردر لفظ واحد يسكن مجلة، ليتحو  ده من مؤش  املعىن وتول  
الذات   عملواج 5«ل ز الكتابة ويدفعها إىل االنفالت عن طريق االستبطان والتمث  رحم خماض ثقايف يعز  

                                                           
 .67األخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللغة، ص  - 1
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 .78املرجع نفسه، ص - 3
 .388، ص اهات الرواية يف املغرب العرببوشوشة بن مجعة: اجت - 4
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د فظة اليت تول  هاته الل  ،"يف روايتها "اهلجالة " نةيضح لنا عند الكاتبة "فتيحة بورو الهتا وهو ما يت  ومتث  
 :عنها هذا النص الروائي الذي تقول فيه

يف عديت .. خضت أقسى املعارك مع دموعي .. معارك مل أكن أعرفها .. وال أجيد »            
موعي من اآليت بال أب .. أخفيت د  أدواهتا .. وال أحسن النفاق فيها .. فال ينكسرون وال خيافون 

الدموع العظيمة هي  عن عيونم .. حىت ال أبكيك أمامهم .. ما أصعب البكاء دون دموع .. يقال إن  
على املوت؟ .. على القدر؟ مساكني  دموع االنتصار .. لكن أنتصر على ماذا؟ وعلى من أنتصر؟ 

 .1«! وهل ّنلك حوال لنتطاول على القدر .. ما هلك امرئ عرف قدره ! حنن

ل على إثرها شك  تفي هذا املقطع السردي تتناسل الكلمات واجلمل من بعضها البعض، لتف       
        د عنها الكثري يت" تتول  ل، فها هي لفظة "عد  دالالت ومفاهيم تنبض ابحلزن والقهر واليتم والرتم  

    مع الدموع فظة قد أدخلتها يف صراع هذه الل   فة ابلضعف واالنكسار، فهي ترى أن  من املعاين املغل  
من أجل  اله، واليت تعايشت معها واحتضنتهاأو ابألحرى أقسى الدموع كما ورد يف النص املذكور أع

العديد من املفردات  ، تكون سببا يف انكسار أطفاهلا بعدما أصبحوا بال أب، فقد تولدت إذنال  أ
 الدموع، اليتم، البكاء، املسكينة، كل  درج حتت إطار األحزان واليت منها أقسى املعارك، نواملفاهيم اليت ت

دت عنها العديد من األمثال الشعبية اليت قيلت يف اليتم ومنها "اللي ميوت بوه هذه الكلمات تول  
                                                                              .                                               هاوغري  2«ما توصى يتيم على نواح"..»"د العتبة".. د الركبة واللي متوت أمه يتوس  يتوس  

ا بقيت هلم ألن   عنها وعن أوالدها  من حد ة اليتم خفيفذان اختذهتما الروائية وسيلة للت  هذان املثالن الل  
صارت » :ئلة وتضيف الروائية قا حسب قوهلا. الركبة اليت يتوسدونا السند الوحيد أو بعد زوجها

دموعي حربا للكتابة املكلومة.. ومثلها أقالمي أضحت بال ألوان.. تكتب رؤوس أحزاين فوق أوراقي 
هي  أخرى أال وو عبارات  "دموعي" تناسلت منها كلمات لفظةف 3«الشاحبة.. كما لون املوت

                                                           
 .32: اهلجالة، صةنيفتيحة أمحد بورو  - 1
 .33صاملصدر نفسه، - 2
 املصدر نفسه ،الصفحة نفسها. -3
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ها، ة أم  رهتا بعد  هتا ذك  فعد  ة، الذي له عالقة وطيدة ابلدموع وابلعد  ،و أحزاين، أوراقي الشاحبة، واملوت 
 الذي تعرب  عنه الروائية قائلة:و اليت القت نفس املصري 

رت ت لرحيل والدي.. وتسم  حزين اجلديد قلب مواجعها القدمية.. هي أيضا اعتد  »               
مي مثلي يف مكانا.. يف نفس الزاوية اليت لفظ فيها والدي أنفاسه األخرية بعد مرض عضال أفقد أ

ل يف ريعان شباهبا مثلما حدث والدهتا مل ترتم   تني هو أن  املفارقة بني هاتني العد   غري أن   1«نصف وزنا
مل يرتك »تعرب  عنه الروائية يف قوهلا:،الذي هلا هي ومل يرتك هلا زوجها أوالدا صغارا كما ترك هلا زوجها 

جة.. مل خيطف أنوثتها الراشدة.. اخلصبة واملتوه  والدي أطفاال صغارا.. ومل ترتمل والديت وهي يف ريعان 
األلفاظ واملعاين اليت  ع لكامل الرواية يالحظ أن  تتب  وامل .2«املوت والدي فجأة مثلما خطف زوجي

 جوانبها وصوال إىل لفظة املقربة اليت ترتاوح مدلوالهتا بني األحزان و ها احلزن من كل  حتتويها الرواية يلف  
املأساوي الذي  دة هذا اجلو  هذه الدالالت تناسلت من بعضها البعض مول   كل    املوت و الدموع و

 تسرده رواية اهلجالة.

ا حاجاتنا اليومية اليت نريدها منها، ي عن  يوم، لتؤد   غة يف توالد وتزايد كل  الل   تظل  »وبذلك       
الذي تعاجل فيه الروائية ، 3«وحنملها على التعبري عنها، يف تواصلنا على خمتلف مستوايت هذا التواصل

 ة والعريب عامة.اجملتمع اجلزائري خاص   ة وما تعانيه يف قضية املرأة األرمل "نةيفتيحة بورو "

يف وعيها »غة تناسلها تستخدم الروائية زهرة ديك الل   معانيها و غة ويف هذا املقام لتوالد الل   و       
ش، ويتناسل فيها الوصف املوضوعي مع االستهام الشعري املضيء الذي ميتزج فيه املألوف ابملده

هامات ير أن يعيش يف عامل من االستر لنا حالة بطل روايتها "السعيد" الذي قر  هي تصو   و4«واهلذاين

                                                           

الة  - 1  .49، صفتيحة بوروينة : اهلج 
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ة دالالت تتيحها الصورة وراء الباب يف صورة تنفتح على عد   عن الواقع املزري الذي ينتظره اليبد
 حه املقطع الذي تقول فيه الروائية: الشعرية يف كثافتها وهو ما يوض  

رة اجلسم ت العقدة، وما لبثت أن نفضت احلذاء عن رجليها وانزلقت مكو  وأخريا حل  »              
ال تعلق بثقوب الشبكة، وتبعها السعيد مستعمال نفس  داخلها، ماسكة أصابع رجليها بيديها حىت

تدحرج داخل الشبكة  اخلفة املدهشة جلسده، و هو مازال يشعر بتلك الطريقة ومتخذا نفس الشكل و
مل يشعرا إن   هلا يده ليدنيها منه، ومل يعرفا إن كان الوقت ليال أو نارا و مد   حىت استقر يف جوفها و

نينني توأمني جا يف جوف األبدية على هيئة استقر  كان اجلو حرا أم بردا، فهما خارج نطاق الزمن.. و
األحذية  قوارير العطر اخلاوية و حتيط هبما علب السجائر الفارغة و ميتص كالمها أصبع اآلخر، و

 .1«ا..مبعض األشياء العابقة برائحة أمه جعلها على مقربة منه نة، والنسائية امللو  

حالة  هامية تعرضيستابعض، يف شكل صور من بعضها  ذا املقطع ختتلط الصور وتتناسلففي ه       
ا حياة أخرى ن خالهلدخل مياهلذاين والوهم  من حالته املزرية إىل حالةاله البطل "السعيد" يف انتق

 لذي حرم منه.اجلمايل ا س  احل وعي والربزخي ابحلياة العادية يربط بينها الال  و يتمازج فيها األبدي 

 شيء آخر، مغاير، متميز، عرفت  يتلكنك اي حبيب و»تضيف الروائية يف نفس املقام قائلة:  و       
تستأصلني عقدي، حىت تفرغيين  حتاورين تطريف بشذوذ مذهل و اطبني جنوين جبنون أكرب، وكيف خت
عاءايت وزيفي، وتفتحني حدودي حىت أقصاها.. لك وحدك.. صرعتها نشوة بوجهه.. اد   من كل  

 .2«لبسها كما تلبس أصابع اليد القفاز، فوجد فيها احتماء الدنيا واآلخرة كيانه فيها و  فصب كل  

         ،عريةرته الشذاين يف صو كيفية اهل  ةربز ملذي تعرضه هذه الصور يف توالدها ه االستيهام اإن         
                                                                                                        ، كما لفاعل والتحو  عي والتة التداطاقة توليدية حلرك»  ابعتبارها كثافتها وتناسلها من األنثىاليت تستمد  
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لة بدالالت ل يف النص إىل طاقة ال تكتفي ابلداللة الواحدة، بل تتعداه إىل طاقة تفجريية حمم  تتحو  
       قوالذي يتحق   1«مضاعفة تسافر يف الرؤاي، متسح فضاءات النص؛ لتضيئه بشعلة الشعر ووهجه

األلفاظ قها الكلمات يف انسجامها وتوالدها وإحبارها يف عامل حتق  من خالل النغمات املوسيقية اليت 
 .ت الدالالو 

لالواقع اغة الومهية تستدعي توالد الصور والدالالت يف ذهنية املتلقي ليسبح خبياله يف عامل فهذه الل        
د حالة تول  »اليت  غةا الل  إن   د من وعيه وقدرته على استيعاب النص وفهمه.وخيلق لنفسه عاملا آخر يتول  

لها حضور أتويل املتلقي للمعاين العائمة يف فضاء يف يف املعاين والداللة والذي ميث  ثتناء والتكغمن اال
والذي ينعكس  2«أو القارئ ل على ضوئها نص اثن يف ذهن املتلقيالنص.. الغين ابلداللة واليت يتشك  

 فيه: الذي تقول  "أحالم مستغاّنيـ"مع هذا املقطع ل

طيئتنا خازال حيمل نكهة ل ابلفواكه ظاهرة عربية؟ أم وحده التفاح الذي مهل التغز  »            
  .األوىل، شهي حلد التغين به، يف أكثر من بلد عريب

 تفاحة؟ نتوماذا لو ك         

 مل تكوين تفاحة  ال         

كنت متارسني معي فطراي لعبة حواء. ومل يكن   .تين أبكل التفاح ال أكثرير غاملرأة اليت أكنت           
 .3«! إبمكاين أن أتنكر ألكثر من رجل يسكنين، ألكون معك أنت ابلذات، يف محاقة آدم

فالقارئ هلذا املقطع يستحضر يف ذهنه حكاية أكل آدم وحواء من شجرة اخللد اليت كانت سببا       
ه التوالد الذي إبغراء سيدان آدم على أكل التفاحة، إن  حواء ا الذي تتهم فيه يف خروجهما من اجلنة و
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    د عنها يف رمحها حكاية أو حكاايت أخرى تتول   ملحتحكايه ...  كل   »فـقه التناص يف شعريته حيق  
 .1«التوليد د وا جسد قابل للتمد  خترج من جوفها، فهي جسد ولود مثلما أن   و

األنظمة  قان بشكل أكرب من خالل اللعب ابلكلمات وتحق  تالتناسل  مسيت التوالد و لعل   و      
        غة اليت تنفتح دالالت جديده، ومن خالل تكثيف الل   غوية اليت تعمل على توليد معان والل  

هنا  و»مدى عبقريته يف حتليل النصوص  دها فكر القارئ والمتناهية حيد   دة وعلى دالالت متعد  
غة وعند يف هذه الل   التوليد. و املرأة من حيث اإلجناب و غة اجملازية ونلحظ التشابه الشديد بني الل  

غة اجملازية اليت لنا ا الل  غة األنثى. إن  ق إحدى خواص الل  الذي حيق   2«التكاثرو  املرأة يكون التناسل 
 وقفة معها يف مبحث الحق.

فكرة  د لفظ واحد وتناسلها، فمن جمر   غة و صورة لتوالد الل  رواية ما هي يف األصل إال   فكل         
الكتابة أنظمة خمتلفة، » لة النصوص الروائية اليت توحي أبن  الدالالت مشك   واحدة تتوالد الكلمات و

دها شبها ملرجان الضوء يف الكريستال. و ا ألكثر ما تكون يف وجإن   بعضها يتناسل من بعض، و
الناظر إليها ال يدري أي  س بعضها على بعض. وفاألضواء، هنا، ال ينفي بعضها بعضا، ولكن ينو 

و هو ما نستشفه 3«يضيء و ها ها يتألأل يف كل  كل    و ها أضواء،مركزا، فكل   وأضوء فيها يشكل أصال 
 الرواايت النسائية.  يف كل  

دالالت تظل يف توالد  عبارات و هكذا هي كتابة املرأة، كل كلمة تتناسل منها كلمات أخرى و      
اجلسد املؤنث  ل التشابه بني الرواية النسائية وهو ما يشك   دالالته الكاملة و ية النص ولة كل  مشك  

الن ذين يتشك  الل   4«الوالدة و ع يف داخله مثل تنوع جسد األنثى ما بني احلمل د النص وتنو  لذا تعد  »
كييب واالستبدايل بني دها النسق الرت نتيجة تالقح األفكار مع بعضها البعض يف صورة فنية أنيقة يول  
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        اخلصوصية،  و ابلتايل مسيت االختالف التكاثر، و و غة خاصية التوالدوالذي يعطي لل  ،الكلمات 
    د ر الذي ال يتمد  ص على نقيض اجلسد املذك  التقل  و د هذا هو اجلسد األنثوي الذي يقبل التمد  »فـ 
         من اجلسد املؤنث، صالتقل   د وتستمد خاصييت التمد  غة األنثى اليت ه هي الل  ذه و 1«لال يتحو   و
 .2«مررت تلك الذات القوية ألنثى فخورة أبنوثة خصبة»هي بذلك تكون قد  و

  :اخللقّوالتشكيل /2
د أشكاله لذا مل تعد ائم للغة املرأة قد جعلت من الكتابة كائنا لغواي تتعد  خاصية التوالد الد   إن         

حالة من إفراغ اخلياالت أو ركوب أجنحة األحالم، ولكن حالة تصنيع »الكتابة عند املرأة الكاتبة 
   ه الكائن احلربي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة املرأة إن   3«لهناك كائنا يتشك   وختليق تفرتض أن  

ختليق حياة موازية للواقع، تشبهه وتفارقه يف آن »وائية على منح احلياة لكائنات ورقية ترى فيها الر  
 4«عنه... حيث... إجياد واقع جديد إضافة إىل فهم العامل احلقيقي عرب الرواية واحد، متتح منه وتنشق  

غم من كونا، أي الكتابة، تتحايل دا، على الر  من الكتابة أمرا متجد  »وعرب هذه املخلوقات اليت جتعل 
     ها أيضا استجالء لكل القادم حماولة للبحث والتحليل ة األنوات... لكن  على احلياة لتسجيل سري 

وهذا ما جيعل ، 5«األنوات لة، واليت لن متوت مبوت كل  يف تلك املعارف املكتسبة، واملكتشفة واملتخي  
س معىن املفهوم لي» واايت تفصح عن عظمة اخللق واإلبداع وإنتاج املفاهيم ألن  الكائنات احلربية أو الر  

 6«منها على جتاوز األخرى دات واخلصوصيات تعمل كل  عاما أو شامال، بل هو جمموعة من التفر  
ه عملية إبداع املفاهيم... خترج من جوف الكتابة... كما خيرج املولود اجلديد من بطن أم  » ذلك أن  

كامال ومكتمال بعد أن   عرب سلسلة من اآلالم واملعاانة القاسية، لتفضي يف النهاية إىل بروز املفهوم
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ه خلق حيتاج إىل أرض خصبة وإىل شخص قادر إن   1«يكون قد نضج وترعرع يف رحم نظام األفكار
 .                                 على الوالدة والتأثري من خالله، والذي ينعكس بصورة جلية يف الكتابة األنثوية 

ا على شروطها لتحدث فيها هب علوتقة مستقر، وقدرة خال   د دائم على كل  متر  » فكتابة املرأة هي      
ثة اديها، واحلغة يف بقائها، واملعرفة يف جتل  هذا ما حتتاجه الل   إذا كانت هي كذلك، فإن  و جتاوزا؛  خرقا و

اخللق  جعلت له منرة ملا ا ميس  شيء علما، فألن   يف حدوثها. ولذا فهي، إن كانت حتيط بكل  
  م عن األشياء حىت تنقل األشياء قة، ما أن تتكل  غة طاقة خال  الل  » على أن   اوذلك أتكيد 2«واإلبداع

الظاهرة  هنا، يف معاينة هذمن نظامها الذي به تكون، إىل نظامها هي حيث تصري به قوال. وإن  
رأة سب به كتابة املتتك 3«خلقا آخرخلق ا حني تقول األشياء تعيدها من بعد حسب أن  رها، لنوتدب  
غة ا على جتاوز األفكار املتوارثة عنها واليت تنفي هبا دونيتها وحتفظ لل  هتها يف استعادة مكانتها وقدر حق  

ا تعيد يها ألن  ا أيضا شرط املعرفة يف جتل  غة يف بقائها، فإن  إذا كانت الكتابة شرط الل  » هبا بقاءها. فـ
كذلك   إبداعها لتعيدها خلقا معرفيا جديدا. وهي تظل  كها بعد ا تفك  غة بغية إبداعها، وألن  تركيب الل  

 .4«س للمعرفة استمرارها.يف خلق دائم يؤس  

معرفة مهما كان  أي   وإن  »جديدة.  لق هبا معانهبا معارف جديدة وخن كتشفن غة هي أداةفالل        
       لها شروط تشك  ا لتخضع يف غة ارتباطا وثيقا. بل أكثر من ذلك، إن  نوعها وجماهلا، لرتتبط ابلل  

ق بذات الباحث، أي بعامله الداخلي، أم غة نفسها نظاما وترتيبا، سواء أكانت هذه املعرفة تتعل  إىل الل  
ق ابلقراءة ملتصق ابلرحم ومرتبط جبسد فاملعىن العميق املتعل   5«مبوضوعه أي ابلعامل اخلارجي احمليط به.

ذلك جيعل املرأة / اجلسد واجلسد / النص حاضنة اخلصب  كل  ة..  فيزيولوجيتها األنثوية اخلاص   األنثى و
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غة صفيت اخللق والتشكيل وهو ما يضفي على الل   ، 1تعبري فاطمة الوهييب واالستمرار واخللود على حد  
من خالل  2«نثويةبني جسد املرأة وفيزيولوجيتها األحول العالقة بني جسد النص و »نفتح السؤال يل

األنوثة إحساس » ا خلق جسدي لألنوثة على اعتبار أن  ملفاهيم اليت تبدوا وكأن  عملية خلق األفكار وا
الذي يعترب املرأة »، وهو 3«غامض وغريزي وشديد القرب إىل عملية خلق احلياة بل هو مرتبط أبصلها

 .4«ا امللهمة، أو "الواهبة" أو الباعثة على اخللق واإلبداعأكثر من هذا وذاك، إن  

يف فكر  قغوي الذي يقوم بدوره على خلق كائن آخر مواز يتخل  املرأة على خلق كائنها الل  تعمل       
غوي أو النظام الل    ياء والكلمات ما إن تدخل الكتابةغة على تفعيل ذهنيته فاألشالقارئ نتيجة قدرة الل  

هتا لتمتلك وجودا هتا وكينونتها، وصريور غواي، خترج به عن ماد  غة هذا، خلقا لبفعل الل   ،تصبح»حىت 
 .5«ة أخرى، وكينونة أخرى، وصريورة أخرىا، غري ما كانت عليه. فتكون هلا ماد  جديدا وخاص  

يف فضاء وص، تغادر به فضاءها لتعيش وتنمو على حنو خمص»ل األشياء ففي كتابة املرأة تتشك        
معادن أخرى، تلد هبا أشكاال غة غة، وهتجر به معادنا، اليت منها نشأة وأصوال، لتصري يف الل  الل  

شكل جديد يضفي معىن جديدا ومعرفة جديدة ال حيتويها  كل  » حيث إن  6«ودالالت ال حصر هلا
اختالف  غوية اليت تنتجها، وأن  اختالف املعاين تبع الختالف البىن الل   ن  أ فقر  ...الشكل السابق.

الكتابة... مدفوعة الستجالء املعىن » وذلك ألن   7«املعارف تبع الختالف املعاين املنبثقة عن هذه البىن
 بقعة احلرب، كما تنبت زهرة القلم، أو يف هكذا يولد العامل اجلديد على سن   .الذي تنطوي عليه الصور

على بعث احلياة  ات غة ابألنوثة ولتعكس قدرة الروائيد الل  لتتوح   8«ال بدالالته ومعانيهة، يولد حمم  بر يـ
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ه منحى إبداع املفاهيم، ذلك صورة الفكر هي اليت توج  »ألحرى عرب فكرها حيث إن  ابيف سرودها أو 
أن  املفاهيم تنعكس يف مرآة الفكر من جهة وتعكسها من جهة اثنية لذا فاأللفاظ اليت ال تستويف 

ا ال ترتقي يف حتديده إىل مرتبة املفاهيم قى دائما اليت حيتاجها الفكر ويب 1«شروط االنعكاس املنتظرة فإن 
ومن ث ة تصو ر أّنوذج حضاري    ألن  الفكر نفسه يفصح عن عظمته يف خلق الثقافة »يف حاجة إليها 

ا عالقة تكامليةي 2«معني   ليست عالقة مفاضلة بني و  عيد النظر يف العالقة بني املرأة والر جل على أن 
درة املبدع سواء حبركية الل غة والفكر وقاجلنسني، ألن  اإلبداع ال يعرتف ابلفروق اجلنسية بقدر اعرتافه 

اإلنسان نطفة لغوية، خمل قة وغري خمل قة. وإن ه »امرأة على ارتياد عوامل اإلبداع اخلفية.فـ  أكان رجال أم
خلقا خلق تعيده من بعد  تلغيه، مث   له مث  تشك   تلغيه، مث  له مث ها. فتشك  غة حياته كل  ليعيش يف رحم الل  

ر سعيه هذا ما يفس   ا يكتمل كائنه الكالمي متاما وكماال. ولعل  ـم  أجله فيها ولآخر. ولقد ينقضي 
وهي ختلق »يها من ذاته وفكره وهو بذلك يغذ   3«الدائم المتالكها، واستحواذها، والسيطرة عليها.

ان ه كتابة أوىل. ولذا كها مث تلغيها لتصري أخرى، أو كتابة اثنية تكشف لعبة النص إذ يوهم أبن  تثواب
ها وكل   4«الكناية، أدوات قراءهتا اليت ال تنتهي و ل، واجملاز، والتشبيه، واالستعارة،يالتمثيل، والتخي

 غة وتتكاثر.ق معها الل  أساليب تتخل  

ز كنت بلباسي األسود ومخاري املطر  »: ائلةقتعرب  عن حالتها  بوروينة"فتيحة " فهاهي مثال الروائية      
   ةا لغواي مأساواي يتوافق ومعاانهتا، مستعرية بعض الكلمات الدال  خالقة بذلك جو   5«ماديحبزين الر  
ل فجأة أمانينا.. أهكذا جترب فجأة أايمنا أن أهكذا ترتم  »تها لتضيف يف نفس السياق قائلة: على حال

غتها عنيفة ا بذلك ختلق مفاهيم تشع ابحلزن وتنبض ابألمل. لذا كانت لفإن   .«تتعايش فجأة مع آالمنا؟
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عنف مأساهتا. فقد جعلت الرتمل مرتبطا ابألماين.فخلقت لغة أرملة، وأماين أرملة، تتساءل فيها هل 
                             هذا الرتمل واملآسي. ابإلمكان أن تتعايش األايم مع اآلمال يف ظل  

املرأة تتقن أسلوب اختيار  ي اليت تفرض نفسها على املرأة، أصبحتت هفبعد أن كانت الكلما      
الكلمات وترغمها على قول ما يعرتيها وبذلك تكون قد خلقت وعيها اخلاص ولغتها اخلاصة املختلفة 

يف انتقائها للغتها االستيهامية اليت خلقت "زهرة ديك "عن الوعي الذكوري ولغته وهو ما فعلته الروائية 
استحسن النوم يف الظالم احلالك واخلمود التام بعد ومنذ ذلك احلني »معها مفاهيم عديدة وهي تقول: 

 يف الغد كأن   ه لينام بعدها كجثة هامدة  ويصحوات أعصابأنوار ذاكرته، ويوقف حمرك   أن يطفئ كل  
 .1«شيئا مل يكن...

غة قتها الل  الروائية عملت على خلق مفاهيم جديدة حق    لنا أن  فمن خالل هذا املقطع الروائي تبني        
 نظام القول الروائي، ة إبداعية خارج املفاهيم السائدة، وتغيري يفية... قفز الكتابة الروائ»نتقاة لتكون امل

ا هو جمهول، واستشعار لظمأ دائم يف معرفة وكشف ما هو خمبوء، واستشراف ملا وراء م  وتنقيب ع
 .2«اليت تعوق الرؤاي أو قد تضب بها احلجب

 أللفاظها بغية خلق لغتها اخلاصة هبا وعيا منها أبن   املعىن االنزايحيفالروائية قد جتاوزت        
 وألن  »وترحال الداللة.  ق من االغراق يف التخييل الن اتج عن غرابة التعبرياالختالف واخلصوصية تتحق  

الكتابة خطاب حاضر، ونص شاهد، فقد انفتح املكتوب على وجوده، وصارت الكتابة به حضور 
قه الذي حتق   وهذا هو اخللق احلق   3«غات ال اللغةي الل  ه، وانبثاق الذات ال األداة، وجتل  الوعي ال غياب

 غات إن شئنا التعبري عنها بذلك.دية املفاهيم أو الل  غة ابنفتاحها على تعد  الل  

                                                           
 .96زهرة ديك: يف اجلبة ال أحد، ص - 1
 .197، ص عبد املالك أشهبون: احلساسية اجلديدة يف الرواية العربية رواايت إدوار اخلراط أّنوذجا - 2
 .24منذر عياشي: الكتابة الثانية وفاحتة املتعة، ص - 3
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ارتباطها  زان على خلق املعاين يفنا قد رك   أن  وجماز يف األمثلة السابقة، إال   فعلى ما يبدو من انزايح      
 للكثري من املبدعني سواء  ه قد يتسىن  النفسي الذي ختلقه تلك املعاين ذلك أن   ة واجلو  ابلدالئل العام  

   بينها  شابه فيماتنساء إنتاج معان كثرية وخلق دالالت عديدة تتماثل وتتشاكل وت اال أوكانوا رج
 اخللق متشابه، كما أن   جوهر كل   أن  »باعها لنفس التقنية يف القدرة على اللعب ابلكلمات ذلك ويف ات  

زا اهتا متي  ها حتمل يف طي  جوهر اإلبداع متشابه أيضا. واملعاين والدالالت الناجتة عنهما متشاهبة، لكن  
تشابه وتشاكل  ة عالقاتعد   اواختالفا بني إنسان وإنسان، وبني نص وآخر، بل وقد حتكم نصوص

 كل    ام بنائها وطريقة تركيبها، ليثبتها ختتلف يف دالالهتا ابختالف نظة واحدة متكاملة، لكن  علها بنيجت
 .1«د اخلصوصية الفنيةيؤك   نص املغايرة و

 يت تنفتح هباهتا النيها ودالالوخلق معاغل عليه الروائيات يف خلق لغتها تفهذا هو املنطق الذي تش      
 .الوجود لتصبح اللغة األنثى جسدا حاضرا يعكس متو جاته و إغراءاتهعلى 

 :األانقةّواإلغراءّ/3

هتا اليت تنبعث منها غة أانقتها ولذ  مبدعة أن تبتكر أدوات غوايتها، اليت تعطي لل   كل    من حق         
إىل نص املرأة، نشعر حني نصغي »غوي للنص وتالفيفه فنحن رائحة األنثى املتغلغلة يف ثنااي النسيج الل  

غة، وأتنيث الكتابة ث، وشهية الكتابة يف الرواية النسائية القائمة على أتنيث الل  املؤن   جبمالية احلس  
غة، فكلتامها أنثى، اكتنز النص هبما والكاتبة، كما نشعر بتلك العالقة العضوية بني املرأة والل  

                                                                    .                                    2«وبفعلهما

رة يف صلبها، فحاولت إىل اخلروج بطواعية عن الوصااي املتجذ  »هتا فقد سعت املرأة يف كتااب       
مات خصوصية االختالف، وذلك لتأكيد كينونة ضائعة قصد إنتاج مقوالت بديلة االستعصام مبقو  

                                                           
 .84، ص2014، 1تطوان ،ط -لمى الثقافية، مكتبة س  سعاد الناصر، السرد النسائي العريب بني قلق السؤال وغواية احلكي - 1
 .108األخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللغة، ص - 2
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ع فيها مفردات وتركيبات خترتق السائد واملألوف هبدف إنتاج لغة جديدة تتشب   النمطي وتبتعد عن 
   لذلك عملت املرأة املبدعة على كتابة لغتها بصورة خمتلفة  .1«يزول النظر فيها إىل املرأة كموضوع

هلا هويتها؛  قغة هي السبيل الوحيد الذي إبمكانه أن حيق  الل   ا أدركت أن  غة الذكورية، ألن  عن الل  
     غة. وإن هي استولت  ابالستيالء على الل  فاالستيالء على اجملتمع والثقافة واحلضارة ال يكون إال  

غة والثقافة إىل جانب اهلياكل املطلوب هو ثورة يف الل  » غة، فقد استولت على الذاكرة ألن  على الل  
 .3«غوية اجلديدة اليت تعيد تقييم املؤنثالل   على الصيغ»عتماد ال ابى إال  وذلك ال يتأت   2«املادية

لكي تكتب املرأة لغة خمتلفة عليها أن تستخدم تقنيات خمتلفة تعمل هبا على خلق لغة جديدة ف      
 من أمكنتها ويعيد ترتيبها ال جديد يقلب أدوار الكلمات ويغري  برتكيب مغاير، ابشتغ»وذلك 
إن  احلكي إغراء ومقاومة واستدراج إىل عوامل ختفيها »حيث من لتحقيق لغة أنيقة مغرية  4«وتركيبها

                             . 6«ا إلغوائهاط عليها، وإّن  القلم يف عالقتة ابملعاين ال يسعى للتسل  » فإن   من هنا 5«دوائر التجريد

خاصية  -ريناهتا ققة على فو  اليت تبقى مت -"أحالم مستغاّني"بعض الروائيات أمثال  ولئن حق قت      
وامها نثوية حمضة قق لغة أىل خلمن خالل رواايهتا إ تسعىا اإلغراء واألانقة يف لغتها، على اعتبار أن  

عيل متعة ة من تفألانقوأسفار املعىن عمدت بعض الروائيات األخرايت إىل أتسيس هذه اسحر السرد 
 .األفعال السردية 

ضت ابألفعال هذه األانقة قد عو   وإغراء يف كتاابت البعض، فإن   غة قد أعطت أانقةفإذا كانت الل        
حيق قن لنصوصهن غة، وهن بذلك غريهن من الروائيات ليجعلن منها معادال موضوعيا لل   ىالسردية لد

                                                           
مة لنيل درجة دكتوراه علوم يف األدب احلديث، قسنطينة  اجلنس يف السرد النسائي املغاريب، نور الدين سيليين: تيمة - 1 دراسة سوسيوبنائية، أطروحة مقد 

 .50ص ، 2009-2010
 .71امبل: النسوية وما بعد النسوية، صسارة ج - 2
 .384املرجع نفسه، ص - 3
، 2009، 1اجلزائر، ط -حسن املودن: الرواية والتحليل النصي قراءات من منظور التحليل النفسي، منشورات االختالف، اجلزائر العاصمة  - 4

 .114ص
 .102سعيد بنكراد: السرد الروائي وجتربة املعىن، ص - 5
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وائية لغة غة الر لمسه يف العديد من املقاطع السردية الروائية اليت تصبح معها الل  السردية إغراء فعليا ن
غة لذلك يف الل     لغة ق من خالهلا اإلغراء السردي. وما السرد يف حقيقته إال  حتق  جنسية ابلدرجة األوىل 

لك مجالياهتا املستوحاة من مجاليات متغة أنثى س لل  غة لتؤس  عملت املرأة الكاتبة على كسر راتبة الل  
املسألة » أن   هتا ملعجم اجلسد األنثوي من حيثة كبرية على استعار جاألنثى وإغراءاهتا، واليت تركز بدر 

على اجلمال واحلسن  غة وتزهيده هبا وإظهار ذلك بوصفه عالمك الل  ث برت تبدأ يف إغراء اجلسد املؤن  
 . 1«لإلغراء اومصدر 

ورهافة املشاعر والعواطف  هاجسدكمن يف لغتها املستوحاة من لغة خصوصية األنثى تإن         
 فالكتابة إذ تطلب جسدا من األجساد لتحل فيه، ترتك من نفسها عالمة تدل   ».اليت متتلكها والغرائز

ه لوال ذلك، ملا أقدمت كتابة على جسد، وملا انفتح جسد على كتابة،  أن  على مقدار متعتها فيه. إال  
        2«يشعندفع، وابملتعة شيء ابلشهوة ي شيء إىل كل   وملا تناسلت األنظمة بعضها من بعض. فكل  

. فاملرأة تكتب جسدها الذي هو رمز هويتها، وعنوان 3«وحصار جسدها هو الكتابة والقلم والل   » فقد
جسد املرأة رمز الفتنة واإلغراء، ارأتت املرأة / الكاتبة أن تسقط هذا  ه قد شاع أن  اختالفيتها، ومبا أن  

ا ة الكلمات اليت إبمكانا أن جتعلنيعكس أنوثغراء لغواي على كتاابهتا، ولكن على أن يكون إاإلغراء 
قات وأّناط ع يف التحق  أمام اللحظات األوىل لفعل السرد وفعل اإلغراءـ واإلغراء سريورة ابلغة التنو  »

غة دورا ا تستدعي تداخال يف مستوايت الوجود: تلعب الل  األفعال فإن   ا فعل سردي، وككل  الوجود، إن  
 .4«غراءا يف إجناز فعل اإلهام  

م لنا الرواية أبن تقد   بر لذلك ال نستغ»ففعل اإلغراء يرتبط إذن ابجلسد يف الرواية النسائية        
 النفس من بعيد، وينتهي بوصف أطراف فظي الذي ميين  "معجما جنسيا"، ابلغ الثراء يبدأ ابلتشهي الل  

                                                           
 .65الغذامي: املرأة واللغة ثقافة الوهم، صحممد عبد هللا  - 1
 .21، صوفاحتة املتعة منذر عياشي: الكتابة الثانية - 2
 .190ص ملرأة واجلسد والثقافة،ب ااملسكوت عنه يف خطا أمينة غصن: نقد - 3
 .61كراد: السرد الروائي وجتربة املعىن، صسعيد بن - 4
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يف رواايت  وهو ما نلمسه بصورة خاصة  1«وأجزاء ونتوءات وهضاب ومواطن خفية تثري جنون الرائي
وقد نستشف ذلك يف تصريح "خالد بن طوابل" بطل رواية . "أحالم مستغاّني" و "فضيلة الفاروق"

 ذاكرة اجلسد الذي يقول فيه:

ءاها ا، أستسلم إلغرامعك رحت أكتشف العربية من جديد، أتعلم التحايل على هيبته»            
 اءاهتا.السري، لتعارجيها، إلحي

رحت أحناز للحروف اليت تشبهك.. لتاء األنوثة.. حلاء احلرقة.. هلاء الشهوة.. أللف            
غة أنثى أيضا؟ امرأة ننحاز إليها دون غريها. املبعثرة على جسدها خال أمسر.. هل الل   لنقاطالكربايء.. ل

 2«ابليتم دونا ابلربد و  نشعرحك.. واحلب على طريقتها، وعندما هتجرانالض نتعلم البكاء و

ل من حروف مغرية تشبه تعارجيها وأشكاهلا تعاريج وأشكال أجساد تشك  تغة هنا أنثى مغرية فالل        
   ها ياللغة األنثوية حتيا، فهي كائن من حلم ودم.. هي امرأة صغرية فاتنة حتتاج ملن ينم»النساء، فـــــ 

وأنوثة، متتلئ رقة وحناان... بواسطتها ترمجت املرأة فكرها، حىت تقف على قدميها، إنا تقطر سحرا 
 .3«قت الكاتبة بلغتها لتصل إىل مساء الكمالل  ، انتصاراهتا، سعادهتا، خياهلا، حثورهتا، انكساراهتا

 نثى بعباراتغتها األليت تكتب ال "فضيلة فاروق "وأتكيدا ملا سبق ذكره، نورد هذا املقطع للروائية     
 غراءاته قائلة:اجلسد وإ

  دة ابلغيوم، وذلك املطر الشبق الذي يغازل الكون، امللب   اء العبوسآريس" تلك السم"»              
 .4«مل أفهمه ما  مل يكن أكثر من رجل، ولكنه يف الوقت نفسه، كان أكثر من رجل، وهذا 

                                                           
 .110، صسعيد بن كراد : السرد الروائي و جتربة املعىن  - 1
 .218،219أحالم مستغاّني: ذاكرة اجلسد، ص ص  - 2
 اإلبداع األنثوي، متاح على الشبكة. - 3
 .32فضيلة الفاروق: اكتشاف الشهوة، ص - 4
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           اجلسد. فالتواصل للروح وي مغامرة إن املغامرة السردية يف الكتابة النسائية ه»وهبذا فـ       
         زة على التخييل، واليت ال خترجعرب جمموعة من القرائن احملف   مع الكون، والفضاء اخلارجي، يتم  

غوي، يف مجل سريعة اإليقاع، تقرأ فيها حاضر عن استعارة تفاصيل اجلسد احلاضرة عرب االمتداد الل  
دت املعىن يث بدأت، بعد أن زو  اجلسد، وتعود من ح. فهي تنطلق من اجلسد، وحاضر الذات

مها هذا ع  دواليت ي 1«بدالالت جديدة، فرضتها شبكة العالقات اجلديدة بني مفردات النص الروائي
ولكن ابريس مجيلة، ومتوهجة يف الوقت الذي تنام فيه ... »أيضا:  "فضيلة الفاروق"القول للروائية 

اء تسرق أنفاسها خلسة من مسقسنطينة يف حضن رجل شرس، بال قلب، بال مخ، بال صوت، 
قوله ابريس يف صالوانت، تضج خيتنق، وتقول الشعر الذي جيعلنا نبكي، ال الشعر الذي ت

 .2«فيقابلتص

غة معه لإلغراء واملتعة واجلمال، فتصري الل   ابة النسائية فيغدو رمز ه اجلسد الذي حيضر يف الكتاإن         
 وهي، يف نظامها، فريدة فرادة النطفة ه ما من كتابة إال  إن  »جسدا أنثواي طافحا ابلشهوة والفتنة حيث 

كانت يها فرقا واختالفا، ونتوءا ومباينة. كما  الكتابية اليت تودعها يف اجلسد املكتوب. ولذا كانت يف جتل  
على الدوام هجرة وارحتاال، وسؤاال ال يكاد يستقر حىت يلد سؤاال آخر، وحتريضا ال يهدأ حىت تصطلي 

منها يرتوي فال هو شهوة التساؤالت من حوله، فال هي من حتريضها تنتهي إىل إجابة، وال باألجساد 
ام األنظمة، ونظام إاثرة بعدها أبدا وعلى هذا، فقد كانت الكاتبة يف نظامها نظو يظمأ لسؤال 
 .3«املعارف كلها

ل عنصرا ة مليئة ابلرموز اجلمالية اليت مازالت متث  لوشم صورة حي  وغري بعيد عن لغة اجلسد، يعد  ا       
قد تكتب األنثى عن طريق الوشم لتجعل جسدها »إغرائيا يرتبط جبسد املرأة أكثر من الرجل، لذلك فـ 

كتابة   فناء فالكتابة على اجلسد األنثوياختصارا لفعل وجودي قابل للممتلئا ابلرموز. وقد أصبح الوشم 

                                                           
 .131،132األخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللغة، ص ص - 1
 .41،42، ص ص فضيلة الفاروق :اكتشاف الشهوة  - 2
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روايتها  "مجيلة زنري"ويف هذا تكتب الروائية  1«مزدوجة خترتق الصمت الذي يعلن عن موت اجلسد
املوسومة بـ "أوشام بربرية، ثقوب يف ذاكرة الزمن" اليت ينتقل معها الوشم إىل معناه اإلغرائي السحري 

 .ينبض هبا النص السردي  ن القارئ صورا إغرائية د يف ذهول  الذي قد ي

 لفظة "أوشام" أرادت هبا الروائية معىن مغايرا يوحي بعدم الزوال، إال أن   فعلى الرغم من أن         
ة وجيعل للرموز املرسومة على اجلسد يخيلخل األنظمة الدالل»استلهام معىن هذه اللفظة إبمكانه أن 

مجالية وداللة سحرية وهذه القيمة السحرية تستعملها الكلمات املوشومة على اجلسم  داللتني: داللة
ها تعاريج تعادل يف إغرائ 2«ىل خلق هندسة ألشكاهلا وأمسائهاي بذلك تنفلت من املنطق السياقي إوه

                                                                                      هبا أحالم مستغاّني. اجلسد اليت قالت 

 غة وكثافتهال  ق الن  أتى أيضا يف ه يتجلومثلما جتلى فعل اإلغراء يف ارتباطه ابجلسد األنثوي، فإن         
طق ال عرب املنال الرتحن خالحدودا مدهشة م "أحالم مستغاّني"وثراء دالالهتا اليت تبلغ مع الروائية 

هذه  وملا كانت رة.واإلاث خلصبابت جنسية طافحة ابفيما بينها مولدة ذبذ السردية املختلفة اليت تتزاوج
   ر صال خاصا نظهل هلا فعجن ارأتينا أن "أحالم مستغاّني"اخلاصية مرتبطة بصورة استثنائية ابلروائية 

   غويةقيته الل  ارس شبميردي غة عنصرا إغرائيا يف النص السدرة هذه الروائية على جعل الل  من خالله ق
 ده وترغمه على اخلوض يف غمارها.على املتلقي )القارئ( الذي أتسره وتقي  

ذلك ابستعمال الروائيات لبعض األشعار واحلكم واألقوال و غة ق الل  ى بتأن  اإلغراء يتأت   فعل نكما أ        
ها املرأة الكاتبة  خذتت   3«ن من مواد مجاليةحتيلنا على عامل مجايل يتكو  »واملقاطع الشعرية وغريها واليت 

من السردية الرتيبة  دفها جتميل النص الروائي وإخراجهه»لغتها فتنة وسحرا وأتنقا  كوسائل جتميلية تزيد

                                                           
 الشبكة. : اجلسد األنثوي وفتنة الكتابة، متاح علىعبد النور إدريس - 1
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      سلسلة كما حدثت، وابلتايل منافسة نسق الواقع ومزامحة التاريخ تاليت تكتفي إبيراد األحداث م
 .1«يف وظيفته

   د اجلمالية توجد رواية ختلو من توظيف املوا ه الاجلزائرية هو أن   فاملالحظ على الرواية النسائية      
د اإلغرائية عند بعض الروائيات أمثال: "مسرية ولنا وقفة مع هذه املوا )من شعر وأمثال وأشعار...(

ا على استخدام املكياج )املواد مثاال حي   تعد   «بعد أن صمت الرصاص»قبلي" فروايتها املوسومة بـ 
اي »غوي يف تزيني نصها الروائي وحتقيق متعته وذلك لبثها مقاطع شعرية عديدة نذكر منها: ة( الل  اجلمالي

  .2«الرايح وين مسافر ... تروح تعيا وتويل 

ا               ا الروائية أوردهت الكبري، واليتواليت يعرفها منا الصغري و  "دمحان احلراشي"أغنية للراحل إن 
 .امتة الروائية منها أيضا خ صفحات روايتها، جاعلة يف العديد من 

من أن تكتب لغة  "مسرية قبيلي "هذا مل مينع الروائية  أن  وعلى الرغم من العمل هبذه التقنية إال         
    وذلك  3«ديد يف استعمال اللغةإليقاعي يف الكتابة، ولتأنقها الشالتباعها النسيج ا»مغرية وذلك 

 هي الوطن... »: يف قوهلا

 ثة نساء كالنبيذ           

 وثة مدن كالقدر          

  ! جيب أن نتعاطاها ولو مبرارة         

كبري وجه   على هذه املدينة الباكية املاطرة، العشقة اليت تشبه إىل حد   -أو رمبا أرغم-أختار          
 1«! احلبيبة احلزين

                                                           
 .146حسني مجري :فضاء املتخي ل ص  - 1
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غة رونقا ومجاال ها تقنيات تزيد الل  هذا املقطع قد ازدحم بفن البيان من تشبيه واستعارة وكل   إن        
      وهذا صراع ينبين على سحر اللغة )سحر البيان(، وعلى لعبة، اجملاز والسرد، وهي لعبة متجذرة »

كل معاين اإلغراء مؤنثا حيمل  غة جسدا وهو ما جيعل من الل   ، 2«غوي واألسطورييف صميم الفعل الل  
 بقية واحلسن.والش

 3«لغة اإلبداعية نسيج يبهر ويسحرانسجام وتناغم ونظام. وال  » يف األصل إال   غة ما هيالل   إن         
ومن ذلك الرواية  غة هي أساس اجلمال يف العمل اإلبداعي من حيث هو،الل  » لذلك ميكننا القول إن  

لذلك  *4«للرواية شيء غري مجال لغتها، وأانقة نسجها مل يبق هغة... إن  اليت ينهض تشكيلها على الل  
ا ليست مفهوما ّنطيا لغواي أو حنواي من حيث إن  »عمدت الروائيات اجلزائرايت إىل االهتمام ابللغة 

لها اخليال النسائي النابض يفع   5«ا دالة، ذات مكنوانت موحية غائرة يف الوجدانا ألن  بسيطا، وإّن  
ة ومعايشتها فة ابلرموز اليت جتعلك تسبح يف عامل املتعة واللذ  غة املغل  لعطاء اليت من أبنية الل  ة او لذابملتعة 

والذي  "إنعام بيوض"على مدى حجم الرواية، ويف ذلك لنا وقفة مع هذا املقطع الرمزي للروائية 
 يستدعيك لقراءة الرواية والغوص يف مجالياهتا تقول الروائية: 

م ببعثرة مدهشة، عمرها أربعة آالف سنة، حسب يقينها شيء منظ   يف حياهتا كل  »               
الدائم هو األلف عام اليت سبقت مولدها. أين كانت طوال القرون العشرة تلك؟   الراسخ هاجسها

 6«ن.بة يف التاريخ؟ حقبة ما قبل األدايحق كيف فاهتا موعدا مع أهم  

     
                                                                                                                                                                                        

 .10ص مسرية قبلي : بعد أن صمت الرصاص،-1
 .58-57الغذامي: املرأة واللغة، ص ص حممد عبد هللا  - 2
 .176عبد املالك مراتض: يف نظرية الرواية، ص - 3
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قراءهتا،  إىل وه اليت تدع غةاألسطر دون أن ينجذب إىل سحر هذه الل   فمن إبمكانه أن يقرأ هذه      
 .والبحث عن مدلوالهتا وفهمها 

، ولكن يتجاوزها إىل غريها من الرواايت، "إنعام بيوض "الروائيةرواايت وال يتوقف األمر عند       
تغازلك وتستدرجك إىل عاملها السحري غة الل   ي متعة القراءة، وكأن   بداية يف تقص  رواية ما هي إال   فكل  

كاتب عن اآلخر، واملرأة   ز كل  ة اليت متي  مغة إذن هي األسلوب، هي البصالل  »ة. فـ النابض ابحلياة، واللذ  
     قة دت شخصيتها خمتلفة بشكل خاص، ومتأل  غة، بالكاتبة حني نلت من معجمها األنثوي يف الل  

ا ستكتب أداب خمتلفا، ،إذا كتبت املرأة عية.ال رائع داخل كتاابهتا اإلبدايف مج  فهذا ال يعين ابلضرورة أن 
ها، يستنطق عواملها اخلاصة، وذلك بلغة ر خيص  لكنها مطالبة أبن تكتب يف اجتاه مغاي   و جي دا، متمي زا 

جذابة تنسيك أنك تقرأ، وإال فلماذا يستعملها املبدع إال ليسرتوح عن نفسه وميسح أحزان روحه  
 .1«وحييي أغنية األمل واجلمال؟؟

م  حني يفصح الصمت عن نفسه، أي حني تتكل  عزلة ال ميكن اخلروج منها إال  »جتاوز  ومن مث         
 .2«لغة وتشكيل العاملاألنوثة، بصفتها هذه، يف الذكر واألنثى فتعيد تشكيل ال  

لنص ة اغة ولذ  لل  اق متعة كاتبة يف خلاملرأة الغوية اليت اعتمدهتا دت الوسائل اإلغرائية الل  لقد تعد         
هتا ودالالهتا يعد اهتا وإيقاعاا وجماز اهتغة يف انزايحقه شعرية الل  غوي الذي حتق  اإلغراء الل    أن  الروائي، إال  

 حق.ث الأمسى هذه الوسائل وأرقاها، لذلك ارأتينا أن خنصص له جماال أوسع يف مبح

 غة يف بعدها اجلسدي حبكم أن  دراستنا هذه على اإلغراء الذي حتققه الل  وبذلك اقتصران يف        
حيث  » ا اللغة يف بعدها البيولوجي املرتبط جبسد األنثىمات اهلوية األنثوية إن  اجلسد هو أحد مقو  

يتصادم الرحم احلسي مع الرحم اجملازي ،فذلك الرحم الذي ينتفخ و ينزف هو ما يشو ه و يعيق ،بينما 
ك رحم آخر يلد و يعطي دون أن ينتفخ أو ينزف  و هو رحم اللغة اليت ال تشيخ مهما طال عمرها هنا

                                                           
 اإلبداع األنثوي، متاح على الشبكة. - 1
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و ال ترتهل مهما اكتنزت ،و ال تفقد رشاقتها و مجاهلا و خفة حركتها مهما استخدمت .تريد والدة 
 .ابمتياز غة أنثىالل   لتعلن أبن   1«دون والدة و تريد جسدا دون جسد 
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      ا غة هي اليت ترتجم عم  والل  »ا خيتلج يف دواخل اإلنسان غة هي أداة التواصل والتعبري عم  الل         
لذلك عمل الكتاب على العناية بلغتهم  1«ه ملفوظات ملفوظة، وأفكار مكتوبةديف عقله فتجس  

د مدى عبقريتها، لغة تركض يف نظام جيس   كل    إن  »فة تظهر أدبيتها ومجاهلا حيث وكتابتها بطرق خمتل
خالل استعماالت ميكن أن يرقى مستوى النسج فيها من  حد   ء، وإىل أي  ومدى قدرهتا على األدا

 .2«أدابئها ومبدعيها

املرأة الكاتبة تعمل أكثر من الرجل على كتابة لغة مجيلة وشاعرية ترتقي هبا من عامل اهلامش  ولعل         
ه وبذلك وعت املرأة الكاتبة أن   غة.فظ هو سيد الل  الل   غة ذكورية وأن  الل   إىل عامل املنت لتتجاوز فكرة أن  

ا هي مادة هذا غة يف اإلبداع، وذلك على أساس أن  جيب أن نعري أمهية ابلغة للغة اإلبداع، أو الل  »
 .3« غة ابلل  غة، وال مجال إال   ابلل  اإلبداع ومجاله، ومرآة خياله، فال خيال إال  

غة هي التفكري، الل   ألن  »غة، ماما ابلغا ابلل  لذلك فقد أولت الروائيات النسائيات اجلزائرايت اهت      
ر املرء خارج إطار ها املعرفة نفسها، بل هي احلياة نفسها. إذ ال يعقل أن يفك  ل، بل لعل  وهي التخي  

 عن أفكاره فيبلغ ما يف  داخلها، أو بواسطتها، فهي اليت تتيح له أن يعرب  غة، وهو ال يفكر إذن إال  الل  
ا يف قلبه... احلب دون لغة يكون هبيميا. واإلنسان دون لغة طفه فيكشف عم   عن عوانفسه، ويعرب  

 .4«تحيل إىل ال كائن، بل إىل ال شيءيس

لغة حية تفيض ابملعاين والدالالت اليت ال جتد هلا »جتعلها حتتاج إىل من ينقلها إىل غة أمهية الل   إن         
      ، لغة تنبض ابحلياة واخللق وهو ما حيملنا 5«حلاضر واملستقبل بشكل من األشكالامتدادا يف ا
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البىن  ن لعبة الدالالت اليت ابتكرها اإلنسان، وتغلب املعىن على البىن ألن  إىل بلوغ فلسفة للغة تثم  »
 .1«الةل حقيقة اإلنسان الباطنة والفع  حمدودة ونسبية وال متث  

وضبطها مبا يتوافق أو ينسجم مع خمزون تبحث عن طرق لصقل لغتها »فالكاتبة املرأة اليوم        
يف    ق من خالل احلفر وهو ما ميكنه أن يتحق   2«ع واالختالفد لصور ذهنية تنزع إىل التنو  املعاين املول  

لغة »وكذا العمل على امتالك  3«ثرائها وعواملها الداخليةكتشاف أسرار الكلمة و »غة والقدرة على الل  
نون البالغية أحدث وأمجل لغة ساحرة رشيقة تستثمر معطيات الف نثرية فيها الكثري من الشعر،

ل حلقة وصل أساسية غة اليت متث  غة، ويف الل  ابلل   عودة تتم  »ا غة شعريتها إن  ق لل  وهو ما حيق   4«استثمار
 .5«جودية والتارخيية واجلماليةبني الدالالت الو 

 فألن  »غة الشعرية حتيل بشكل مباشر على الشعر، ولئن اشرتكت الرواية مع الشعر يف الل   إن         
الرواية الكبرية اجلميلة شديدة احلرص، على عهدان هذا، على أن تكون لغة كتابية مثقلة ابلصور 

هبا يف حياهتم ث الناس غة اليت يتحد  ل الل  ا ميث  شيء، إّن   و قبل كل  هالنثر،  الشعرية الشفافة. ذلك أبن  
     اليومية. وال تريد الرواية أن تتدىن لغتها إىل هذه النثرية الفجة، املبتذلة، فتسعى على أيدي كبار كتاهبا، 

ص لغة الشعر اخلارجة ا تسعى إىل أن تتقم  ف يف األدبية، كأن  إىل ترقية لغتها حىت ميكن هلا أن تتصن  
ا ال ترضى أبن يكون شعار لغتها شعار النثر األكادميي، إن  عن نظام لغة التعليم، والفلسفة، والتأليف 

ا تسعى الرواية إىل أن تتماشى مع الشعر الذي شعار لغته اخلط ل لغته اخلط املستقيم. وإّن  الذي متث  
د اجلمال الفين الرفيع، واخليال الراقي البديع، واحلسن الشديد املنحين، فلغة الشعر احلق إذن، جتس  
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ة اإلبداع، غة الشعرية من حد  والرتقية الشديدة الشفافة، ابإلضافة إىل ما ينبغي أن يكون يف الل  الرهافة، 
 .1«ومظاهر االبتكار

غة اإلبداعية هي لغة فوق الل  » فما فائدة العمل الروائي إذا مل تكن لغته قريبة من الشعر ذلك أن        
غة اإلبداعية الل   املباشرة اليت ال حتتمل التأويل عادة، فإن   غة تعين التعبري عن املعاينغة، فإذا كانت الل  الل  

 الفنية والرمز والغموض الشفافني، فتغدو لغة ةكئ على الصور ا تت  لغة جمازية من الدرجة األوىل، أي أن  
    ستحضر عند حتليلها أو قراءهتا من فضاء احملذوف ت»الرواية  ، و هذا التكثيف هو ما جيعل2«مكثفة

 .3«باشرة الكائنة يف لغتها احلاضرةالغائب أو احملتمل أكثر مما هو حاضر يف لغتها ودالالهتا املأو 

ف واملتعارف عليه غة وقدرهتا على جتاوز املألو الشعرية إذن ومجالياهتا تربز من خالل حركية الل   إن        
غة الكتشاف داخل عوامل الل  غة وفتحها على آفاق جديدة، فالشعر هو رحلة تطوير الل  »والعمل على 

الالهتا وتطويرها وتوسيع طاقاهتا وقدراهتا املكبوتة وإطالقها يف حميط التعامل اخلارجي إلثراء د
   ض املغامرة دائما وجيب أن تتمخ   الشعر مغامرة مستمرة ال تتوقف عند حد   ن  أل»ذلك و .4«مدايهتا

احلاجة إىل لغة فنية  ومن مث  .5«للغة عن معطيات جديدة تسهم يف افتتاح حقول داللية مضافة
س الفن النثري من دون أي تفيد... من معطيات اجملاز حىت تبدو وكأنا قطعة نثرية هدفها األسا»

ذلك يف إقصاء »الشفافية إىل التعقيد والتكثيف وغة من  بتحويل الل  إال   وهذا ال يتم   6«شيء آخر
ساسية، واشتغال اجلانب اجلمايل مساحة أوسع، لتصبح اجلانب التقريري اإلخباري خلدمة مكوانهتا األ

ذاهتا، ومكتفية بذاهتا، ومقلصة مسافة مرجعيتها اخلارجية،  غة حداث أو جمموعة أحداث يف حد  الل  
غوي اجلمايل أو التشكيل الل   واألهم يف ذلك االعتماد يف صيغها السردية مكوانت اخلطاب الشعري 

                                                           
 .11ص  عبد امللك مراتض: يف نظرية الرواية، - 1
 .272-.271ص ص حسني املناصرة: مقارانت يف السرد،  - 2
 .272املرجع نفسه، ص  - 3
 .62حممد صابر عبيد: السرية الذاتية الشعرية، ص  - 4
 .63املرجع نفسه، ص  - 5
 .55املرجع نفسه، ص  - 6
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لئن مل تكن »ومن ذلك لغة الرواية و غة وكثافتهاق شعرية الل  والذي حق   1«الذي الزم الشعر منذ القدم
 أن تكون لغة الرواية شعرية، أنيقة، رشيقة، عبقة، مغردة، خمتالة، متزهيئة، متزينة، متغجرة، ال ميكن إال  

 .2«ابلية، فانية، ورمبا شعثاء غرباءلغة شاحبة، ذابلة، عليلة كليلة، حسرية، خرقة 

نزايح عن اعتيادية الرؤية بساطة شديدة هي قدرة النص على االالشعرية ب» نا نستنتج أن  ومن ه      
غة والتصوير واإليقاع والبناء بعضها ببعض وفق والتشكيل يف آن معا وهو ما يكمن يف فنية امتزاج الل  

مضمون  نسب خاصة حتكمها طبيعة التجربة الشعرية ذاهتا، على حنو تبدو معه أقدر على التعبري عن
 .3«تقوم بني عناصرها يف سياقات أخرىهذه التجربة عن غريها من النسب اليت ميكن أن 

لروائيات ا جل   لشعرية، ألن  اقد ساعدت كتابة الشعر الروائيات اجلزائرايت على بلوغ الكتابة  و       
 ثال: بيل امللى سشاعرات يف األصل مارسن كتابة الشعر قبل الكتابة الروائية، ومنهن ع هن  

 أحالم مستغاّني. -
 .إنعام بيوض -

 ربيعة جلطي. -

                                                                              ّّّّّّّّّّّّّّّّّمجاليةّاللغةّاألنثى.غوي:نزايحّاللّ شعريةّاالّ-1

د، و أن  لول حمد  ل  دال مدلك وغة أن  لكل  لفظة معىن، من بديهيات الل  »املتعارف عليه أن ه من       
 ينبغي لذي الخلطأ اابنها للغة قواعدها اليت متتلك على مستعمليها سلطة من خالهلا يوسم من خيرج ع

 .4«السكوت عنه

                                                           
 .64ص   ،2004،  1املؤسسة العربية للدراسات و النشر ط(، 1970-2000اللغة الشعرية و جتلياهتا يف الرواية العربية )انصر يعقوب:  -1
 .151عبد امللك مراتض، يف نظرية الرواية، ص  - 2
 .45، ص ألدب العريب وارب وأمحد حممود املصري: قراءة الوعي األديب دراسات حتليلية يف احممد مصطفى أبو ش -3 
 1قسنطينة،ط  -دار الفائز للطباعة و النشر،زواغي يف السرد والتناص والفضاء الطباعيحيي الشيخ صاحل: حداثة الرتاث / تراثية احلداثة قراءات - 4
 .23، ص 2009،
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مدلول، ولكنها أصبحت خطااب شعراي يتجاوز البعد لغة الرواية مل تعد تطابقا بني دال و ولكن       
الكتابة الشعرية احلداثية مزج عجيب وساحر بني »غة فـ التداويل ليغدو جتريبا مستمرا يف حقول الل  

املنجز  ال يفم  دة ابستمرار، وبني التنظري ابعتباره أتالتجريب الكتايب بوصفه مغامرة مدروسة ومتجد  
 .1«الشعري والثقايف املعريف

     مجال هذا العمل الروائي وشعريته ال يظهر إال   وملا كانت الكتابة الروائية عمال فنيا مجيال فإن        
غة الل  »ن نقصد إنسان، ولك غة املتداولة اليت يكتب هبا كل  غة هنا الل  غة، وال نعين ابلل  من خالل الل  

أن  –شأن الكتاب الكبار يف العامل  –طنعها هو، واليت حياول يف كثري من األطوار ة اليت يصاخلاص  
ر لغته نزايحي الذي يتيح له أن يسخ  يكانيكي للداللة، إىل املستوى االخيرجها من املستوى املعجمي امل

عهد  ع داللتها، وذلك ابالضطراب هبا يف مصطلحات بعيدة الملعان جديدة كثرية حتيي مواهتا، وتوس  
 .2«اهبغة املعجمية لل  

ه حياول... أن جيرتح املعاين اجلديدة للكلمة، وهو هبذا ال خيتلف عن الشاعر، ولكن  »روائي  فكل         
له ويعيد ه يتأم  اات، ولكن  بتيهمل املعىن املعجمي والداليل  لكونه ابحثا يف أعماق الفكر واحلياة، فإنه ال

ه يكسب مسته من أساسيات اخلطاب الشعري أن  » قا ذلك أن  متأل   . ليخلق منه خطااب شعراي3«كيكهتف
                                .4«متهاغوي يف مقد  نزايح الل  دة أييت االزة بوساطة عناصر متعد  املمي  

عن سلطة القواعد واألعراف »فظة عن معناها املعجمي و نزايح يف معناه هو خروج الل  فاال       
           غة ومتتحنها يف البحث املستميت عن املعىن تغرق الل  »ه قراءة ، كما أن  5«بشكل عامغوية الل  

 .6«يف هندسات املبىن

                                                           
 .83، ص ة يف شعر حسن جنمي، دار الثقافة عبد القادر الغزايل: الشعرية وأسئلة الذات قراء - 1
 . 161عبد املالك مراتض: يف نظرية الرواية، ص  - 2
 .177إبراهيم أمحد ملحم: يف تشكيل اخلطاب الروائي، ص  - 3
 .24حيي الشيخ صاحل: حداثة الرتاث، تراثية احلداثة، ص  - 4
 .24، ص املرجع نفسه - 5
 .27عاصرة يف العقل والسياسة والواقع، ص وقي الزين: الذات واآلخر أتمالت محممد ش - 6
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فظة حمصور، بينما طريقة تنسيق تلك األلفاظ هو ما يعطي هلا احليوية واحلياة فاملعىن املعجمي لل         
النسق أو طريقة تركيب الكلمات )األلفاظ( مع بعضها البعض  والقدرة على نقل األفكار وترمجتها ألن  

        غة ليست كيسا فالل  »د من طريقة النظم جيعل الكلمة تنفتح على معان خمتلفة وال متناهية تتول  
ة، وتسخر ص  امن األلفاظ كما يقولون، ولكنها مجلة من الوظائف والعالقات حتكمها قوانينها اخل

 ، تكون الداللة فيه، يف مجلة ما تكون، نتاجا هلذه العالقات. ذلك ألن  معني  الكلمات فيها ألداء 
د د  حي، إىل أن أتخذ مكاان يف اجلملة دة، ال تفصح وال تبنيغة، تبقى إشارة جمر  الكلمة، من منظور الل  

نظامها. حينها تكون وظيفة، أو تؤدي وظيفة، فرتتبط مع غريها من كلمات يف اجلملة بعالقات، 
سب معىن تكتسي به، وثواب من الداللة تظهر فيه، ليس على الدوام، ولكن ضمن اجلملة اليت فتك

غة، أداءها لوظيفتها ودخوهلا يف عالقات مع غريها ليكسبها أيضا أصالة ضمن الل   انتظمت فيها. وإن  
حرارة سع بذلك الداللة وتنشأ معان جديدة ال عهد لنا هبا تنبعث من ، فتت  1«اليت دخلت عليها

 اإلبداع.

أداة فنية يعمل هبا املبدع على منح صياغته بعدا مجاليا، يعكس مدى »نزايح وهو ما جيعل من اال      
ل من وحدات حمايدة مطواعة توضع بني غة ال تتشك  فالل  ى اختيار ألفاظه والتنسيق بينها وعيه وقدرته عل

جتاربنا  صورة موضوعية وحمايدة لكل  ننا من رسم أيدينا لكي تنتج خطاابت منسجمة وشفافة متك  
ن من شبكة من اإلحاالت الداللية غة، على العكس من ذلك، ذاكرة خصبة تتكو  الل   احلياتية. إن  

       ذاته،الداخلية اليت تكشف عن االستعماالت القدمية واجلديدة للكلمات، وتكشف يف الوقت 
         غة من خالل املضامني املرئية يف الل  راكها إال  قة أو املكبوتة اليت ال ميكن إدعن الرغبات املتحق  

 .2«يف التجربة احملسوسة على حد سواءو 

                                                           
 .42ة، ص منذر عياشي: الكتابة الثانية وفاحتة املتع - 1
 .200سعيد بنكراد: السرد الروائي وجتربة املعىن، ص  - 2
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ة املضامني ال أتيت من الكم املعريف الذي حتمله الكلمات، بل قو  » د على أن  وهذا ما يؤك         
 ن  إغة. من حيث الل  د دي إىل تفر  الذي يؤ   1«ع السياقاتمصدرها ّنط الصياغة والعرض والتوزيع وتنو  

        اليت  2«ماهتا الفنية والدالليةغة ينبع من أسلوهبا الرتكييب، وتسمو ألفاظها بطبيعة مقو  د الل  تفر  »
      مه يف لغته، وبناء على قدرته يعلو شأن الكاتب ويعظم قدره بناء على مدى حتك  »من خالهلا 

 .3«فيهاملعاين اجلديدة اليت مل تكن على حتميلها اب

يتمتع هبا األديب حني يكتب وهو يلعب بلغته، وهو ينفخ فيها »غة اإلبداعية هي لغة فنية الل   إن         
 .4«ية مل يعهدها أحد فيها من ذي قبللها طاقات داللمن روحه معاين جديدة، وحيم  

حها القدرة على بناء لغة أنثى غة اليت إبمكانا، إذن، أن تعلي من شأن املرأة / الكاتبة ومتنا الل  إن         
غة املتعارف عليها تقوم على عملية تعتمد ابلدرجة األوىل على قدرهتا يف تشكيل لغة جديدة من الل  

التواضع عليه، إىل خلق  يف قدرهتا على جتاوز ما ت  »تكتسي أمهية خاصة لدى الروائية  االبتكار اليت
خالل جمموعة من اخليارات اليت تستفيد منها وتستغلها املكرور، من  صورة جديدة بعيدا عن املألوف و

فظة قيمتها من مقابلتها ملا يسبقها وما غة ابإلضافة إىل أتدية املعىن، وتكتسب الل  صانعة مجاليات الل  
ا املعىن أكثر مما تنقله ( الذي ينقل إلينContexteيلحقها من كلمات، وهو ما يعرف ابلسياق )

 .5«الوحدات

 د داللتها د  حيو الذي السياق ه  أن  ل جوهر املعىن، إال  األلفاظ هي اليت متث   فبالرغم من أن  إذن،        
 دت غجمية بل معان مع ود تراكيب غة جمر  مل تعد الل   »هبذا  من مرونتها و حيد   يضبط معناها و و

                                                           
 .200سعيد بنكراد : السرد الروائي و جتربة املعىن ،ص  - 1
 .49، ص  وي يف ثالثية )أحالم مستغاّني(دراسة أسلوبية(األثر اللغ)نعيمة بن علية:  - 2
 .163عبد امللك مراتض: يف نظرية الرواية، ص  - 3
 .142املرجع نفسه، ص  - 4
 .49، ص نعيمة بن علية ،املرجع السابق - 5
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 ن  إحيث  1«*غةالل  . لغة الرواية غدت عصية على فقه  وسيطا حامال للعالمات املنتجة للقول / املعىن
 ه دليل على درجة من الوعي يتم  د ترف تعبريي، ولكن  غة وجماوزة السائد، ليس جمر  اقتحام عوامل الل  »

تتناسب مع احلس  فيها تطويع الكلمة لتحمل طاقات جديدة، تكسب النص مجاليات ودالالت
وحترير طاقاهتا اليت تتوزع غة، النص هو أساسا تفجري نواة الل  » من حيث أن   2«والذوق احلديثني

 ذلك أن   3«األنثروبولوجية للكائن األبعاد األنطولوجية و االجتاهات وخترتق كل   يف كل   توتتشت  
د طموح الكائن اإلنساين إىل أتسيس منظومة على اختالفها وتباين تقنياهتا ومستوايهتا، جتس   الكتابة »

ا أبداي الزمه يف دروب كينونته األوىل وهو التحقيق مه   رمزية مستقلة عنه لكن ال تفهم بدونه، وتدفع إىل
 وهذا ما يقودان إىل إمكانية القول أبن   4«رات الذهنيةالكتابة أو تدوين املقوالت اللفظية والتصو   هم  
البحث  غة يف اكتشاف الذات، وحتقيقها واحلفاظ عليها. ولذا نستطيع أن نعترب أن  الكتابة شرط الل  »

 .5«غة به أهم إجناز لوعي الذات)توقيفا أو تواضعا( حبث صارت الل  غة يف أصل الل  

يف فنيتها،  غةالل   لعبة ه، ألننزايح إذن، يعمل على خلق مجالية النصوص الروائية وسحرهان االإ         
 وهي تقول: "أحالم مستغاّني"فانظر إىل هذا املقطع الذي تورده الروائية 

 يدامهها حبه.يف ساعة متأخرة من الشوق، » 

ر، يضرم هو، رجل الوقت ليال، أييت يف ساعة متأخرة من الذكرى، يباغتها بني نسيان وآخ         
 .6«الرغبة يف ليلها.. ويرحل

                                                           
 .78رفيف رضا صيداوي، الرواية من الواقع والتخيل، ص  - 1
 ف رضا صيداوي.نظر رفي، يلثابتةاأي سيطرة على املعاين  حسب ابرت تكمن يف تثبيت املعىن احلريف للملفوظ ولكن ليس لهة،فقه اللغ ةمهم *
 .51، ص ية: )األثر اللغوي يف ثالثية)أحالم مستغاّني( دراسة أسلوبية (نعيمة بن عل - 2
 .123حممد شوقي الزين: الذات واآلخر أتمالت معاصرة يف العقل والسياسة والواقع، ص  - 3
 .15املرجع نفسه، ص  - 4
 .35ص  الكتابة الثانية وفاحتة املتعة منذر عياشي: - 5
 .10ص  ،فوضى احلواس أحالم مستغاّني: - 6
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لداللية احلواجز اد، وخترتق نزايحية قوية تبتعد عن املألوف والسائاهذا املقطع يوحي بلغة  إن        
ول "يف ساعة ئية ستقلرواا أبن   إن يشرع يف القراءة، حىت يتوهم  لتكسر أفق توقف القارئ، الذي ما 

 متأخرة من اليل" ليتفاجأ بقوهلا "من الشوق".

      و لك رى، تبدعويضها أبخنزايح تكمن يف قدرة الروائية على استبدال املعاين وتفجمالية اال       
ب ها بصورة أقر ي وظيفتؤد  تها ه، ولكن  البعد عن املعىن األصلي الذي تعودان علي يف األصل بعيدة كل  

ا أن اليت إبمكانو ناسقها تيف  لغز الكلمات ف ميكنه حل  إىل املعىن املراد، والذي حيتاج إىل قارئ مثق  
 .جاهتاغة ومتو  تنقل القارئ يف فضاء الل  

ا اللحظة إن  شقا، ليت تفيض عها توحي ابلرغبة الدفينة افلفظة الشوق هنا ال توحي ابلوقت ولكن         
رية تزداد هنا شعلحبيه،  ا هواألخرية اليت كاد أن ينتهي فيها عشقها، فقبل أن تربد انر عشقها، دامهه

توقع منه ا مل تكن تن  اد هو أملر ا اغة ومجاليتها، اليت توحي هبا لفظة دامهها، فاحلب ال يداهم وإّن  الل  
 يف األوقات احلرجة.ذلك، فهو دائما حيسن اختيار األوقات، ليأيت دائما 

  رئ يهيم عل القالذكرى" لتجنزايح، تستبدل الروائية لفظة "الشوق" بلفظة "اويف تعميق فعل اال       
          لقه الكلماتسحرا، ختة و عبقري غوي الذي يشع  رة من هذا النسيج الل  يف الدالالت واملعاين املتفج  

، «.. ويرحل ليلهاغبة يفر. يضرم الر يباغتها بني نسيان وآخساعة متأخرة من الذكرى. يف »يف قوهلا:
ة الشوق لى حرار دل عتفلفظة يضرم مثال، ترتبط ابلنار، ولكنها هنا جاءت مرتبطة ابلرغبة، وهي 

                                                                                               واحلب وإرادة اإلحساس ابآلخر.

 لرغم من أن  ي على انص الروائيه يف الهاته األلفاظ ليست بعيدة عن املعىن املراد الذي تؤد   إن        
نا من شرح  ن  احد، مكاق و وجودها يف سي البعد عن بعضها البعض، ولكن   دالالهتا األصلية بعيدة كل  

 غة املتعارف عليه.كيفية اشتقاق لغة جديدة من الل  
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غة وقدرهتا على اكتساب املعاين اجلديدة وفق ق مرونة الل  دة، حتق  نزايح تقنيات متعد  الوأيخذ ا      
وانتحرت على لساين بقااي »: "مجيلة زنري"الرتكيب أو السياق الذي توضع فيه، ومن ذلك قول الروائية 

          ما فعلته ألجله  كل    األحالم يف مملكة األماين، فأحسست ابلغنب ألن   األسئلة، واحرتقت كل  
 .1«كهمل حير  

 ة إىل التعبرينزايحيالل هذه االخالروائية تسعى من  فاألسئلة ال تنتحر، وال األماين حترتق، ولكن        
  .عن وضعيتها املعيشية الصعبة وإحساسها ابلغربة والضياع وسوء احلظ

نقل لنا حزن زايح لتنظاهرة االب "هاجر قويدري"ية ئال الرو وغري بعيد عن اإلحساس ابملرارة، تتوس        
 بطلتها قائلة: ة غضبوشد  

 اليت يضغراغرفيت جتمع أ عت الباب اخلشيب وأان أشد دموعي، كانت أمي ال تزال يففص»             
 زوجها. تستحملها مجيعها إىل بي

حدود  تفارقها، تنهدت بكل  كنت أبتعد.. القرية ال تفارق حدودها، حدود الرؤية هي اليت              
   2.«وداعا عائشة –وقلت لليت ال تسمع صدري 

ة ابلغضب ولوع ا توحيلباب، إّن  نزايحية اليت ترتمجها لفظة "صفعت" يف ارتباطها ابغة االفهذه الل        
عا إيقاغة ه الل  على هذ ضفيقطع لترت يف هذا املالفراق اليت تنقلها لنا أيضا كلمة "حدود" اليت تكر  

 واضحا.

هكذا إذن، عملت املرأة / الكاتبة على إحداث خلخلة على مستوى النظام البالغي القدمي،        
وذلك من خالل جماوزة العالقة بني الدوال ومدلوالهتا يف حماولة خللق عالقات جديدة بني األلفاظ 

ذلك خلق لغة جديدة يكون هلا تعارف عليه، وباملغري ابعها اجلمايل وطابعها البالغي غة طتكسب الل  

                                                           
 .186ص  ثقوب يف ذاكرة الزمن، مجيلة زنري: أوشام بربرية  - 1
 .41، ص 2013اجلزائر  –، الرويبة ANEPهاجر قويدري: نورس ابشا، منشورات  - 2
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ى اإلحياء يف التوصيل غة معتمدة علتصبح الل  »غة وتوسيع دائرهتا اجلمالية فـ يف تطوير الل   دور إجيايب
 .1«واإلبالغ

وهو ما جيعل القارئ ينجذب حنو النصوص السردية املبدعة للمفاهيم والدالالت يف حماولة لكسر       
غوية، و )حنت( لغة ه حبث يروم تطويع األداة الل  إن  »السائدة املتعارف عليها. غة أو الل    الروتني القدمي
   ر البنيات التقليدية لنظمها الداخلية وكيفية تعاملها غة ذاته وتفج  وجودها من كيان الل   جديدة تشتق  

هي  اغة ليست حكرا على الرجل فقط، وإّن  الل   . لتعلن أن  2«جملتمع وأحكامه على مجيع األصعدةمع ا
عن قدرة  غة املبتدعة اليت تنم   من خالل الل  كون التفاضل بينهما إال  يجمال يشرتك فيه اجلميع، وال 

 غة وإثرائها.الكتاب يف إنشاء الل  

 غةّاألنثى::ّاألبعادّالدالليةّللّ دالالتهاجملازّّوّ-2

 عرب احملاولة الواعية حنو إىل موقع لغوي لن يكون إال  »طريقها  لقد أدركت املرأة / الكاتبة أن        
ا مهتقد   وية أنثو أتسيس قيمة إبداعية لألنوثة تضارع الفحولة وتنافسها، وتكون عرب كتابة حتمل مسات 

بداعيا ا بوصفها قيمة إبداعية جتعل )األنوثة( مصطلحا إا )اسرتجال(، وإّن  غوي ال على أن  يف النص الل  
رية يتزاوج فيها احلسي ابخليايل  عرب لغة أنثوية شاعإال   هذا ال يتم   ،.وكل3«مثلما هو مصطلح )الفحولة(

 4.«غةز الل   حي  غة، واحملال الذي ال يسعه إال  تجز إال ابلل  نه املستحيل الذي ال يإن  «

غة غة، ورفض الل  غة لل  غة، ومالعبة الل  غة مع الل  مجالية تستمد كيانا من تفاعل الل  »فالنص السردي        
 .5«غةغة يف الل  غة، بل ميالد الل  غة يف الل  غة، بل فناء الل  غة يف الل  وابن الل  ذة، و غلل  

                                                           
 .75انصر يعقوب: اللغة الشعرية، ص  - 1
اهات الرواية يف املغرب العريب ، بن مجعة بوشوشة: - 2  .385ص  اجت 
 .55لغذامي: املرأة واللغة، ص احممد عبد هللا  - 3
 .5، ص 2007عبد امللك مراتض: نظرية النص األديب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، د ط ،  - 4
 .5املرجع نفسه، ص - 5
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       حفلت الرواية ابستخدام الكثري من التقاانت السردية اليت تنطوي على مهارة واضحة »وقد        
ألفاظها، فتنحرف أن تفوق دالالهتا »نه اعتبار األدب لغة يشرتط فيها وم 1«يف اللعب بوحدات السرد

أن تكشف عما هو »غة يتسىن لل  ل2«ا يركب منت الرموز وظهر اإلشاراتعن املألوف، وتكون جماز 
. يف ظروف عديدة من التقابل ..ىدبيت»والذي  3«طنها املعىن الغائب عن ظاهرهاوراءها فرتى يف اب

 .4«معان وإحياءات معاصرةا يضفي إىل غوية، ممالتوازي إىل غري ذلك من الرتاكيب الل   ق وفواوالت

ل لغة الرواية هي لغة فنية ذات دالالت إحيائية مجالية، وتتشك   إن  »فمن هنا نستطيع القول       
غة ضمن بنية النص الروائي الداخلية والسياق السوسيولوجي، وال نستطيع أن نفصل دالالت هذه الل  

د ، مما ول  5«ألنثوية عن لغة الرواية الذكوريةرواية اغة عن مرجعياهتا االجتماعية، وختتلف لغة الدالالت الل  
غة )سحر البيان(، وعلى لعبة اجملاز والسرد، صراع ينبين على سحر الل  »ه الصراع بني الذكورة واألنوثة. إن  

 .6«غوي واألسطوريرة يف صميم الفعل الل  وهي لعبة متجذ  

غة ب على فحولة الل  كبريا تسعى من خالله إىل التغل  اي  غة الذي جيعل املرأة تواجه حتد  ه سحر الل  إن        
غة ضمن الكتاابت السردية األنثوية ختتلف غة ليست حيادية، فقد جاءت الل  الل   مبا أن  »و .ذكورهتا و

ب البحث عن مسات ذات خصوصية لكتابة املرأة يتطل   عن الكتاابت السردية الذكورية، ذلك أن  
مبلمح أساسي هو لغتها »ز فيه كتابة املرأة والذي تتمي   7«اجلنسنيغوي لكال البحث يف السلوك الل  

طبع املرأة »ومن ذلك  8«اتيةالشاعرية اليت تؤدي إىل تالشي احلدود بني الرتاكيب الداللية واهلوية الذ

                                                           
 .211حممد صابر عبيد: املغامرة اجلمالية للنص الروائي، ص  - 1
 .122منذر عياشي: الكتابة الثانية وفاحتة املتعة، ص  - 2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
 .167ص  لعشرين ،مصطفى عبد الغين: قضااي الرواية العربية يف ناية القرن ا - 4
 .146، ص 2014، 1مصر، ط  –هويدا صاحل: نقد اخلطاب املفارق السرد النسوي بني النظرية والتطبيق، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة  -5
 .58 -57ص  الغذامي: املرأة واللغة، صحممد عبد هللا  - 6
 .146، ص املرجع السابق هويدا صاحل:  - 7
 .384سارة جامبل: النسوية وما بعد النسوية، ص  - 8
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واليت حتمل يف طياهتا هواجس  1«تنزع إىل الكتابة الشعرية أساسا ونسيجها النفسي اللذين جعالها
يف طبيعة املرأة شيئا »الكتابة أنثى بكل املعايري، فـ  يانا وقدرهتا على كسر فحولة اللغة لتغدواملرأة وك

        مزجيا مشاهبا لطبيعة الشعرية، إنه شيء يتعلق ابلعذوبة واحلضور امللح والفتنة غري املفسرة، كونا 
 .2«من الفيزيقا وامليتافيزيقا

مليئة ابلرموز واإلحياءات، ومليئة ابملطبات واملناطق املظلمة املنفتحة »لغة املرأة لعبة لغوية فنية  إن         
السرد جمازا أنثواي من حيث هو قناع لغوي حتتال به املرأة »وهو ما جيعل من  3«االحتماالت على كل  

الصدق وغري  يف حلظةا ابلسرد تظهر غري جادة يف حلظة اجلد وغري صادقة على سلطة الفحل ألن  
 .4«فاعلة يف حلظة الفعل

فإن املفارقة اجملازية حتيل إىل داللة ثقافية وحضارية بليغة، »عد أن كانت املرأة موضوعا للغة، فب      
غة وتعيد خلقها وحتسن انتهاك أنظمة . تنشئ الل  5«ا ذات فاعلةا ذات قادرة وإن  فاملرأة هنا تقول إن  

نية يف عامل ال يرى هلا أية س للمرأة قيمة إنساه خطاب أنثوي يؤس  از( فيها على أن  أييت )اجمل»غة لـ الل  
 .6«قيمة

مكنتها من اقتحام  7«وية وجمازا أنثوايسنسردية مهارة ال»غة وكثافتها جعلت من سحرية الل   إن        
     قلعة الرجل احلصينة وذلك عرب اخليال األنثوي يف ابتكاره للغته اخلاصة اليت تقرتب من لغة الشعر 

الته التارخيية والثقافية واالجتماعية، الشعر هو العمق الروحي والنفسي لإلنسان يف حتو   إن  »من حيث 

                                                           
 (.45 – 44نور الدين سيليين: تيمة اجلنس يف السرد النسائي املغاريب، ص ص ) - 1
 .25: املكان واجلسد والقصيدة، ص فاطمة الوهييب - 2
 .227عمل مهيبل: من النسق إىل الذات، ص  - 3
 .199الغذامي: املرأة واللغة، ص حممد عبد هللا  - 4
 .94املرجع نفسه، ص -  5
 .85املرجع نفسه، ص  - 6
 .199، ص املرجع نفسه   -7
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هبا، لكنها جتعل من الشعر املعادل املوضوعي  وهي رؤية ال تقفز على النظرية األدبية، وال تتسيج
 .1«وهو أمر صعب بصعوبة احلياة نفسهاللحياة، 

            لنا  بد  ت كن ابدئ األمر شاعرات، كان الالروائيات اجلزائراي جل   وعلى الرغم من أن         
الوسيلة » وذلك أن  من التساؤل عن السبب الذي الذي جعلهن يغرين مسارهن إىل الكتابة السردية 

ا ترتبط بشكل إجباري نا ال نقصد بذلك أن  املتاحة للتعبري عن الذات النسائية هي وسيلة الشعر غري أن  
اختيار  ها حتمل معها شعريتها لتقحمها يف األنواع األخرى، فمن األكيد أن  د ولكن  مع نوع أديب حمد  

اليت تعانيها يف إطار يتيح خلق شخصيات  املرأة للشكل السردي تقف وراءه رغبة يف عرض املشاكل
شبه واقعية، وهو ما ال يسمح به الشعر دائما، ولكن املرأة الكاتبة مع ذلك ال تريد أن ترتك نفسها 

من أن تفعل ذلك  لتعرض الواقع برؤية حمايدة فهي تريد أن تتدخل يف كل شيء ألنا يف الواقع معزومة
عامل السردي. وهي لكي ختفي سلطتها املركزية هذه حتاول قدر وهذا يؤدي إىل هيمنتها على جمموع ال

 .2«إلمكان أن متوهها ابخلطاب الشعريا

وهو ما يفسر تداخل الشعري ابلنثري يف لغة املرأة والذي ال ميكننا متييزه بصراي وإّنا من خالل        
الكثيفة، والتعبري الراقي األنيق الذي جند اللغة »الكلمات وإحياءاهتا الداللية فـ املعاين والدالالت وتزاوج 

يشي ابحنداره من عوامل الشعر، سبيال للتورية والتغطية، حبيث تتحول اللغة ذاهتا إىل حجرة شديدة 
اخلصوصية، وتتدخل يف درجة قدرهتا على احلجب، ويف مساكة جدرانا عوامل شىت، يتصدرها نصيب 

لثقافة، ونصيبها من اإلنسانية، ويتدخل يف األمر أيضا األنثى املخبوءة يف النسق اللغوي الكثيف من ا
حجم الطاقة املكتنزة واملقهورة يف داخل األنثى، وصلتها بطاقة القوى القاهرة وعنفها وشراستها، 
وتتدخل أيضا سوية العمل الروائي من الناحية الفنية، وطبيعة امللكة اللغوية للكاتبة، وثراء عواملها 

                                                           
 .9، ص 2005، 1لبنان، ط –دراسات حول الوعي الشعري و النقدي ،مؤسسة االنتشار العريب، بريوت  حممد احلرز: شعرية الكتابة ابجلسد -1
 .42 -41، ص ص 1993، 1املغرب، ط  –محيد حلميداين: كتابة املرأة من املونولوج إىل احلوار، الدار العاملية للكتاب، الدار البيضاء  -2
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ملة يف الرواية، ابعتبار الرواية جماال عوتفاوت املستوايت اللغوية املست يلها املعريف،الروائية، وطبيعة حتص
 .1«تمال خمتلف أّناط التنوع الكالميمميزا ومران وشديد الرحابة، الش

       نثرية ة من الليه الروايعع الكالمي يف اللعب ابلكلمات هو اجلسر الذي تعرب هذا التنو   إن         
 عوامل يفية واإلحبار ة اللغو كثافوالرمز والتشبيه واالستعارة خللق ال زية عرب استخدامها للمجاإىل الشعر 

 ة على لغتها.سة شعريء ملالسرد النسائي. وكلها أساليب وتقنيات تستعملها املرأة الكاتبة يف إضفا

الذي يشهد  املطار هذا ل حركةوأغرق يف أتم»تأمل قول الروائية نعيمة معمري: ويف هذا املقام، لن       
، مديرين له  احلدةغا يفمنذ سنوات رحيل أبناء هذا الوطن، مذعورين، مستعجلني، متأبطني جرحا ابل
رب أحزاننا، لكبري كن اطظهورهم، موغلني يف الغياب، يف الصمت والنسيان، بعد أن ضاق هبم هذا الو 

 ا، هروبنا وجحودان، وضعفنا.ئنأخطا مالصامد رغ

ن ل هذا املطار الذي يفتح يف كل مرة أبوابه الواسعة سعيدا بعودة أبناءه من داير الغربة، لكأأتم      
هم حبقيقته املرة، وحني يبتلعهم جحيم الغربة مرة أخرى، قد يعودون عالوطن ال يلبث أن خييبهم ويوج

ولكن ال أحد ينكر إليه جمرد توابيت خشبية مشمعة، توابيت تقول بوضوح، أنه ال جمال للثرثرة والكالم 
 . 2«ال واسع للسؤال، للحزن، وللوجعأن اجمل

ففي هذا املقطع، قد تزامحت العديد من الصور البيانية من كناية واستعارة حاملة يف طياهتا معاين       
والده بعدما كان صدرا حنوان الوطن الذي أصبح عدوا ينكل أبألسى والغربة واحلنني إىل الوطن.احلزن وا

أجل.. أمل يكن الوطن »ا وصورته أببشع الصور يف قوهلا: الوطن الذي كتبته ايمسينة صاحل يف رواايهت. هلم
 .3«طن مقربة يتكئ الناس على أسوارهاجثة نتلمسها يف حاالت اخلوف والربد والبكاء. أمل يكن الو 

                                                           
 .153، 152صالح صاحل: سرد اآلخر، ص ص  - 1
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ما ابلتطابق يه إيهاة علملرتاكماالوطن ابجلثة واملقربة من كثرة اجلثث  "ايمسينة صاحل "فقد شبهت       
 بينهما جراء الصمت الذي يعرتي الوطن دون أن حيميهم.

األصلي  املعىن ية وهي توردإذن التشبيه يف صورته البالغية والذي تستحضره نفس الروائ ذا هو       
 التشبيه ليصبح الوطن يف قوهلا:  للوطن أببلغ أنواع

اي بين، الوطن ليس رئيسا وليس احلكومة وليس الغيالن  الوطن حقيقة جيب اإلميان هبا»             
السياسيني، وال اجلالدين وال السجانني واملنفيني وال املفقودين، وال اخلونة وال اإلرهابيني.. الوطن هو ما 
نتنفسه وما نستشعره.. هو األعشاب اليت ّنشي عليها والعصافري اليت توقظنا يف الصباح، واملطر الذي 

 .1«يت ال نستوعب قيمتها إال متأخرينغري موعد، والتحااي البسيطة ال يباغتنا من

استعانت أحالم مستغاّني ابلرمز واإلحياء والرمز معناه اإلحياء أي »ويف خلق شعرية اللغة وكثافتها       
التعبري غري املباشر عن النواحي النفسية املسترتة اليت ال تقوى على أدائها اللغة يف دالالهتا الوضعية، 

عن طريق  والرمز هو الصلة بني الذات واألشياء حبيث تتولد املشاعر عن طريق اإلاثرة النفسية ال 
اخلطيئة األوىل اليت نسبت للمرأة.  لىقله لنا رمز التفاحة يف معناها ع. وهو ما ين2«مية والتصريحالتس

 :"أحالم مستغاّني "تقول الروائية

 اي التفاحة.. اي التفاحة.. خربيين وعالش الناس والعة بيك..""»     

 تستوقفين هذه األغنية بسذاجتها.       

الوطن، تذكرين دون جمال للشك أبنين يف مدينة عربية، فتبدو تضعين وجها لوجه مع        
 السنوات اليت أمضيتها يف ابريس حلما خرافيا.

                                                           
 .11، ص ايمسينة صاحل : وطن من زجاج  - 1
، 2011، 1األردن ،ط -يف رواية ذاكرة اجلسد دراسة يف تقنيات السرد ،عامل الكتب احلديث ،إربد األخضر بن السايح: سطوة املكان وشعرية القص -2
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هل التغزل ابلفواكه ظاهرة عربية ؟ أم وحده التفاح الذي ما زال حيمل نكهة خطيئتنا                
 .1«التغين به، يف أكثر من بلد عريب األوىل، شهي حلد

ا ألوىل اليت مالغواية إىل أصل ا ه يف األصل يرمز أن  التفاح يرمز لألنثى، إال   رغم من أن  فعلى ال       
 م وأمنا حواءيدان آدوج سزالت تتحمل املرأة إثها على مر العصور، فرمز التفاح هنا يوحي بقصة خر 

ا دون أبكمله لقصةامن اجلنة بسبب أكلهما من شجرة اخللد. فلفظة التفاحة كافية أبن تستدعي 
 سردها بشكل مباشر.

غة الرجل ل مز إىلواليت تر  زلنا مع الروائية "أحالم مستغاّني" يف رواايهتا "فوضى احلواس"وما      
 ابألزرار يف قوهلا:

لصمت، لعلى معطفه السميك أاجلميل يف هذا الرجل أنه، ككل أثرايء احللم، يرتك يف »               
 فيه. فهو ال ر إغراءألكثب. ورمبا كان هذا ابلذات هو الشيء ار ام، كباب مو حا للوهزرا واحدا مفتو 

 يصمت متاما، وال يتكلم إال بقدر كسر الصمت بكلمات قليلة، ختتصر اللغة.

 لرواية، مينحك نفسه ابلتقسيط. زإنه بطل جاه      

 .2«ذلك ؟كاألول املفتوح، وآخر زر قد يبقى  وهل الرواية سوى املسافة بني الزر      

فأحالم هنا تنقل لنا هبذه العبارات اليت يتصدرها رمز األزرار، فحولة اللغة اليت كانت دائما 
حاجزا أمام لغة املرأة، لتعلن أن الزر العلوي، الذي بقي مفتوحا هو اجملاز الذي استطاعت املرأة أن 

ة. وهي يف حتديها له تكسر به حاجز لغة الفحل وتنطلق من خالله يف كتابة سرودها بلغة شاعري
 "أحالم مستغاّني"ولعل ذلك كون  بقلة أو بكثرة،يت تعين معىن االحتمال تستخدم األداء "قد" ال

تكتب وتنظر يف الوقت نفسه ملبادئ "األنوثة" اليت تقوم على اللغة، فاللغة عندها هي سيدة األعمال 

                                                           
 .12، 11أحالم مستغاّني: ذاكرة اجلسد، ص ص  - 1
 .36أحالم مستغاّني: فوضى احلواس، ص  - 2
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سطة اللغة ومبفعول عالج أنثوي للرجل بوا وهذا».غتها لغة جمازية ابلدرجة األوىلالروائية لذلك كانت ل
 .1«اجملاز والسرد

جنحت يف إجياد بصمتها الشعرية اليت تعكس أيضا هويتها األنثوية »املرأة الكاتبة قد  إن         
واإلنسانية فنصها يفيض أنوثة، تلك األنوثة ال أتيت من إعالنا عن مضامني تتحدث عنها، وإّنا أتيت 

حيث تولد خبصوبة ملحوظة صورها وجمازاهتا، وترتك » يف نصوصها الروائية 2«الشعريةمن جممل التقنية 
         أللفاظها املشعة مبختلف الدالالت واملنسجمة كلها مع نسيج النص ورؤيته الكلية أن تتحرك 

سيقى يف مواقعها املختلفة مع النص، وتتقاطع بليونة ومرونة مع رقة وانسجام ال ختطئها األذن، يف مو 
 حمققا شعرية اإليقاع. 3«نصها جمنحا رشيقا إىل القارئ لتتحرك بعذوبة وتدفق ال ريث وال عجل فتحم

ّغةّاألنثى.سحرّاللّ :ياتهفنّ اإليقاعّّوّ-3
الشعرية ترتبط ارتباطا وثيقا ابلشعر ووضحنا ذلك ابلقدر الالزم، ولكننا  نا فيما سبق أن  لقد بي        

حني نتكلم عن الشعرية يف العمل السردي ال نعين بذلك أن تكون لغة الرواية مشاهبة للغة الشعر، 
فلكل ضرب من الفنون ما مييزه عن غريه من الفنون األخرى. إننا إذا التمسنا الشعرية يف األعمال 

      نطالب بتبين لغة شعرية »لغة وإكساهبا بعدا مجاليا، فنحن فذلك من أجل كسر راتبة ال السردية،
        دار الذي تصبح فيه تقعرايف الرواية، ولكن ليس كالشعر، ولغة عالية املستوى ولكن ليست ابملق

    . 4«تفيقها و

                                                           
 .62الغذامي: املرأة واللغة، ص حممد عبد هللا  - 1
 .28فاطمة الوهييب: املكان واجلسد والقصيدة املواجهة وجتليات الذات، ص -2
 املرجع نفسه، الصقحة فسها. -3
 .165عبد امللك مراتض: يف نظرية الرواية، ص  - 4
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القصيدة أن تبلغ ذرى »إذ ابستطاعة بني الرواية والشعر وأن جنعل حدا فاصال  ه ال بد  ن  إحيث       
 .1«ى، ووفرة األعماق وتنوعها املدهشوأعماقا يعجز عنها السرد، لكنه ميتاز عليها بوفرة الذر 

يفوز ابلتطواف يف غابة زاخرة املناخات والطبائع الفردية، والرتاكيب االجتماعية، »فالسرد        
    والصعود واهلبوط، والتوتر واالستواء، وبكل ما جيعل احلياة البشرية على ما هي عليه من ثراء مدهش 

صوات وهو ما يتيح حتقيق التناغم والتناسق بني األ 2«امليادين، وعلى خمتلف املستوايت يف خمتلف
            والدالالت اليت تعمل فيها اللغة على خلق نوع من االنسجام الداليل الذي يؤدي بدوره 

بفضل اللغة وما متلكه من دالالت لغوية ومعنوية »الصويت أو ما يعرف ابإليقاع فـ  إىل االنسجام بني
اللغة  –طلق عليها ن نومن إيقاعات األلفاظ وتناغمها وما متلكه من ظالل متناسقة نستطيع أ

أقرب إىل النثر الفين »من التقريرية إىل الفنية لتكون  إنا اللغة اليت تسمو ابللغة السردية 3« –الشعرية
إىل النثر الروائي كما نلمس.... تطابق الوحدة اإليقاعية مع الوحدة الداللية خللق فضاء شامل  منها 

 .4«لة فتربزها وتلفت االنتباه إليهال اجلمنتيجة ملا توحيه بعض الكلمات اليت قد تكون داخ

الكتابة الروائية يف حاجة إىل السمو ابللغة السردية من اللغة التقريرية إىل اللغة الفنية وهو ما  إن         
فاإليقاع عنصر هام من عناصر حتقق الشعرية يف النص، »من أبرزها اإليقاع  يتحقق عرب تقنيات خمتلفة

عرب أكثر من تقنية ويتجلى أبشكال خمتلفة يف النص، ليس ابلضرورة أن تكون ق خاصة عندما يتحق  
صوتية تلتقطها حاسة السماع بشكل مباشر، وإال ألصبحت وزان، ميتاز ابلراتبة اليت مل يعد الذوق 

      بها، ويفضل عليها تكسري التوقع، وخلخلة الراتبة، وتعالق الشكل ابملضمون املتغري املعاصر يتطل  
 5.«ى الدوامعل

                                                           
 .9صالح صاحل: األان واآلخر عرب اللغة السردية، ص  - 1
 .املرجع نفسه الصفحة نفسها - 2
 .73، ص ت السرد األخضر بن السايح: سطوة املكان وشعرية القص يف رواية ذاكرة اجلسد دراسة يف تقنيا - 3
 .67ص  املرجع نفسه - 4
 .32حيي الشيخ صاحل: حداثة الرتاث / تراثية احلداثة قراءات يف السرد والتناص والفضاء الطباعي، ص  - 5
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ق اإليقاع يف لغة الرواية يكون بطرق خمتلفة حتفظ للرواية حتق   ي بنا إىل القول أبن  وهذا ما يؤد         
دون أن »وأن يتحقق  متيزها عن الشعر فهناك حد فاصل بني لغة الرواية ولغة الشعر، فاإليقاع ال بد له

ينساب بشكل عفوي بعيدا عن التكلف،  يفسد نثرية الرواية أو خينق سردها أو حوارها، ذلك أنه
 . 1«يت يطغى فيه السرد وتربز األحداثويتغري ابستمرار يف درجة كثافته مميزا بني املقاطع ال

ال ميكن حصرها وتتبعها بشكل دقيق »األعمال السردية النسائية واليت د تقنيات اإليقاع يف وتتعد        
وأكثرها جتديدا وإبداعا  إىل أمهها وأكثرها ورودا...يف حبث يتناول الشعرية عوما.. لكن نشري 

 .2«وجتريبا

 ي فالتكرار مثال يعد أبرز وأهم تقنيات حتقق اإليقاع يف النصوص السردية األنثوية وهو ما يؤد         
ل خلق مدى إيقاعي روائي األو  »لى خلق إيقاعني إىل حتقيق شعرية النثر ذلك أن للتكرار القدرة ع

الرواية وحتوالهتا، والثاين هو تعبئة هذا النظام اإليقاعي إبشارات سيميائية تتفاعل فيه يضبط حركة 
وحدات السرد التكرارية بوصفها داال، مع ما يناسبها من مداليل مقرتحة أو حمتملة، هبدف إنتاج املعىن 

 .3«واإلنسانية وامليثولوجية أحياان الروائي مبستوايته الفكرية واحلضارية

انفتاح السردي على الشعري بطريقة احرتافية، وهذا االنفتاح بدوره »تقنية التكرار تعمل على  إن         
ة لدى املتلقني، ويف الوقت نفسه يسهم يف تكثيف اللغة، ويزيد من مؤثراهتا املوسيقية وتواتراهتا اإليقاعي

 .»4بقي مجاليات الكتابة السردية راسخة أو واضحة املعامل ي

على املستوايت »وى املظاهر اإليقاعية يف النصوص وهبذا ميكننا أن ندرك أمهية التكرار ابعتباره أق       
الرتكيبية، واإليقاعية، والداللية، وإسهامه يف خلق ّناذج الرؤية للعامل، ابإلضافة إىل فنياته اجلمالية 

   البناء الروائي بعضه  شد  يا أنه األسلوبية اليت يضفيها على النص، واليت متنحه احلركية واالنتعاش. كم
                                                           

 32صاحل :حداثة الرتاث/تراثية احلداثة، صحيي الشيخ  - 1
 .33، ص املرجع نفسه - 2
 .117، ص 2010، 1األردن ط -،عامل الكتب احلديث ،إربد   حممد صابر عبيد: املغامرة اجلمالية للنص الروائي - 3
 .275ت يف السرد، ص سني املناصرة: مقارابح - 4
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على   إىل بعض من حيث هو نوع من التأكيد والتكريس، سواء أكان ذلك على املستوى اللساين، أم 
 .1«التمثيل الداليل الذي ينبثق عنه مستوى

تشرتك لغتها ابلشعرية اليت فالتكرار يظهر بصورة خاصة عند الروائية "أحالم مستغاّني" اليت تتميز        
يف كل رواايهتا، فمن تكرار احلروف إىل  2«ات ونغم العبارات وموسيقى السياقجرس الكلم»فيها 

 تكرار األلفاظ إىل تكرار الرتاكيب.

  احلب هو ما حدث بيننا. واألدب هو ما مل حيدث"."»تقول أحالم: 

 ميكنين اليوم، بعدما انتهى كل شيء أن أقول:                

وم صلح اليتث، إنا د حيملهنيئا لألدب على فجيعتنا إذن فما أكرب مساحة ما                  
 ألكثر من كتاب.

 وهنيئا للحب أيضا..               

مل حيدث.. ما أمجل الذي لن  ث بيننا.. ما أمجل الذيفما أمجل الذي حد                
 .3«حيدث

جلرس املوسيقي نا أن نستشف قدرة التكرار يف خلق هذا افمن خالل هذا املقطع السردي، ميكن       
 .4«الفنية اليت تصل إىل مستوى الشعرأحالم مستغاّني متلك تلك اللغة »الذي يؤكد على أن 

وتبقى ظاهرة استخدام التكرار تتفاوت من روائية إىل أخرى فتتجاوز تكرار األلفاظ إىل تكرار        
مة" اليت تعد شكال من أشكال حتقق اإليقاع يف الكتابة الشعرية، ولكنها الرتاكيب أو ما يعرف بـ "الالز 

أتخذ بعدا آخر يف الكتابة الروائية ذلك أنا أتخذ مساحة أوسع كوسيط لغوي موسيقي بني اإليقاع 
                                                           

 .60دراسة أسلوبية، ص  –م مستغاّني( نعيمة بن علية: األثر اللغوي يف ثالثية )أحال - 1
 .60األخضر بن السايح: سطوة املكان وشعرية القص، ص  - 2
 .7أحالم مستغاّني: ذاكرة اجلسد، ص  - 3
 .53، ص األخضر بن السايح :املرجع السابق- 4
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  1«تحار، فليس هناك ما يشدها للحياةوفكرت ابالن»"مجيلة زنري":  والداللة ومنه مثال قول الروائية
ه (، إن  122، 119، 117 /113( مرات يف صفحات أخرى من الرواية )ص 4رت أربعة )واليت تكر  

احلالة النفسية لبطلة الرواية اليت تعرضت لالغتصاب ، ومبا أنا كانت دوما  تكرار يقوى على نقل
حساسها متهمة، فلم يكن إبمكانا أن تتهم الفاعل، فجاء هذا التكرار لينقل لنا شدة معاانهتا وإ

أشبه ابلغوص يف مجاليات اللغة اليت تتوجه »ابلضياع، واخلوف من اآلين واآليت. فكان دور الالزمة هنا 
  . 2إىل الوعي

شرتكت الكلمات اموعة من جملهذا الوقع املوسيقي  ر الرتاكيب إىل تكرار احلروف، نلفيومن تكرا      
  وهي تقول:  "جلطيربيعة "يف بعض احلروف ينقله هذا املقطع للروائية 

أنين قاومت. نعم  -إن كنت قد قهرت، وجرجرت، وغلبت على أمري -عزائي الوحيد »              
قاومت بكل قواي. فلم أجنب، ومل أذعن ألول دفعة تطردين حنو اخلارج.. قاومت بكل عزم تلك 

 مكوثه. شيء ال الطلقات الشريرة اليت كانت تكور جبسمي وتدفعه مثل شيء اتفه، غري مرغوب يف
 3«أهال وال سهال به.

ولعل تكرار احلروف يقودان إىل ظاهرة موسيقية أخرى حتققها أساليب البالغة من جناس وسجع       
حبكم أن األثر البالغي لكل منهما هو إضفاء جرس موسيقي على املعىن، فانظر إىل إيقاع هذا املقطع 

 جسدي.. وحبها.. و رعشة   »الذي تورده على لسان بطلها وهو يقول:  "زهرة ديك"للروائية 
لوت أمحر أطبق على كياين... ر حتدث صخبا هائال يف أعماقي... اثالرعب.. على إيقاع الباب املدم

وكل العامل مثله عين مشغول بكل شيء إالي... منتهى األاننية، منتهى القسوة والغش والظلم 
 4«واخلديعة

                                                           
 .108هتام، ص مجيلة زنري: أصابع اال -1
 .177ص  مسيحة خريس :الرؤية و الفن، أمحد ملحم: -2
 .10، ص2013، 1لبنان، ط -اجلزائر، منشورات ضفاف، بريوت  -ربيعة جلطي: عرش معشق، منشورات االختالف، اجلزائر العاصمة  -3
 .88زهرة ديك: يف اجلبة ال أحد، ص -4
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    ا،يلعب السجع دوره يف تقوية اجلمالية املوسيقية، و كأنه يشكل قافية يرتمجها حرف الياءهكذ      
      دخول اإليقاع النثري املتحرر من التفعيلة بصورة كاملة يفيد من إمكانية  »يف انسيابه و الذي

دالليا من خالل على اإليقاع التفعيلي خللق ثنائية نغمية شديدة التنوع، ابإلضافة إىل توجيه النص 
 .1«توظيف تقرير النثر، ولغته املباشرة يف توجيه االحتماالت الداللية

ناس صيب اجلناخلية من الد ومثلما يعمل السجع على خلق املوسيقى اخلارجية، تبقى املوسيقى      
      ازجا ناس متماجل ل معه موسيقى الشعر يف انسجام الكلمات وتوافقها، وخاصة إذا كانالذي تط

 : "إنعام بيوض "مع السجع، وهو ما ميكن أن نستشفه من خالل قول الروائية

 إىل نور...على انر»                 

 حياتنا ليست عقاب،                

 و حلوها و مرها امللفوف ابلضباب               

 سينجلي             

 و سعينا امللهوف يف أثر السراب             

 .2«ليس سوى إايب.ال تقلقي، انتشري بل افتحي األبواب..فليس دون ابب املوت ابب            

هكذا إذن، حيقق أسلوب اإليقاع التداخل بني الشعري والنثري يف السرد النسائي الذي يعمل        
الصامت والساكن، البنيات اللغوية املتأسسة على بالغة االنسياب السردي »فيه التكرار على انتهاك 

 3«ويبين بدهلا إيقاعا... تؤسسه مجالية احلركة والصوت.

                                                           
 .74قراءة الوعي األديب، صمصطفى حممد أبو شوارب و حممد أمحد املصري : - 1
 .10إنعام بيوض: السمك ال يبايل، ص - 2
 85.، ص0082، كانون األول 162، ع جملة عمان، (ألنيس الرفاعي 1عبد الرمحن متارة: )مجالية االنزايح اللغوي قراءة يف "علبة الباندور" - 3
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وعلى الرغم من أن املرأة الكاتبة تعتمد على اختيار ألفاظ دون أخرى على ما فيها من شعرية إال       
الكلمات هنا ال تنبض شعراي مبا تدل علية فحسب بل يف تالمحها داللة وصوات بني الداخل »أن 

 .1«واخلارج

كما ميكن لإليقاع أن يتحقق عرب تقنية استخدام اجلسد واستلهامه يف الكتابة النسائية، حيث        
ميثل اإلحساس ابجلسد نفس اإلحساس ابألحداث واألشخاص، بل إن النص خمصب، يف جرس  »

   كلماته وسيميائية حروفه من ذلك النسيج اإليقاعي وأبعاده الداللية حبيث يفضي هذا اإلحساس 
 2«على النص مدلوالت تؤشر لتلك الرغبة اليت تنسج خيوطه

جلرس ق ذلك ادرك أو نتذو نفنحن لو قمنا بقراءة عناوين الرواايت احلافلة ابستخدام اجلسد،        
ى احلواس، سد، فوضاجل املوسيقي الذي حتققه مفردات اجلسد يف مجاليتها واليت منها مثال: ذاكرة

شهوة، اتء تشاف ال، اكربرية، أصابع االهتام، أعشاب القلب ليست سوداءاألسود يليق بك، أوشام ب
 اخلاخلجل، مزاج مراهقة...

دائما يف حالة »فاجلسد ابستطاعته أن يلبس النصوص لباسا موسيقيا ويبقى النص األنثوي        
هو جتريب مستمر ال يتوقف عند حدود معينة من الشكل واملعىن، بل تنفتح حركته على كل ما 

 .3«شعري

واليت يدعمها اإليقاع الذي حيققه حرف األلف يف تعاليه ومشوخه، يف كربايئه وشجونه ليتشارك        
تطابق الوحدة اإليقاعية مع الوحدة الداللية خللق فضاء شامل نتيجة ملا توحيه بعض الكلمات اليت »

يف   تصبح هذه الكلمات معامل صوتية »وبذلك  4«قد تكون داخل اجلملة فتربزها وتلفت االنتباه إليها

                                                           
 .67األخضر بن السايح: سطور املكان وشعرية القص، ص - 1
 .104، صاملرجع نفسه - 2
 .67املرجع نفسه، ص - 3
 .174حممد احلرز: شعرية الكتابة ابجلسد، ص - 4
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من حيث هي ارتقاء على مستوى الوعي كما هي »و ذلك1«النص ال ميكن إغفاهلا عند حماولة التفسري
 2«حتقيق للثنائية الصوتية املنبعثة من عمق التجربة اإلنسانية عرب العصور كي تؤدي حوارا حيا للكلمة

 .3«افاليت تندغم يف إطارها اهلوية واالحرت  وفق إغراءات القراءة»يف تعبريها عن الذات 

تفتنه بالغة القول الشعري يف إجنازه وتكثيفه، »ه االحرتاف الذي يكون انبعا من الذات والذي إن        
 .4«يف رموزه واستعاراته، يف أصواته وإيقاعاته

نسق ها للاؤ يث بنثة من حيف ارتباطها ابألنو ولرمبا تساءل القارئ عن مدى خصوصية الشعرية        
 ل.للغة األنثى، وهي ظاهرة متوفرة أيضا عند الكتاب الرجاااألنثوي وتشكيل 

كتبه   أنثوي سواء أكتبت الشعر امرأة أوالشعرية كائن »اإلجابة ببساطة سهلة، ذلك أن  إن         
رجل، فكلما ازداد جيشانه وقدرة جمازاته على التوالد والتماس خبصوبة مع الوجود واللغة واألشياء كلما 

على التوالد  بدا أنثواي أكثر. وكأّنا الشعرية أنثى وخباصة قدرة اجملازات والصور وجممل تقنية النص
قات ومكامن اجلمال والدهشات، وإنتاج املعىن واستحضار املغيب )اجلنني( من روابط الكون والعال

هي إذن األمومة  اليت ال ميكن أن ، 5«حبيث تبدو الشعرية حينها كأنثى ولكن يف حالة حب وأمومة
  املرأة ابعتبارها رمز التوالد واخلصب والتخليق.تفهمها إال  

تعرب عن الذات الشعرية ترتبط ابألنوثة بفضل خواصها التوالدية والتخليقية واإلغرائية اليت  إن        
ال شك أن جتربة احلياة والطبيعة والعامل هي البئر احلي الذي »األنثى وجتارهبا يف بث احلياة يف العامل فـــ 

 .6«تتدفق منه املعرفة الشعرية

                                                           
 .68، صاألخضر بن السايح : سطوة املكان و شعرية القص - 1
 .177أمحد ملحم: .مسيحة خريس : الرؤية و الفن، ص - 2
 .84صشعر حسن جنمي،عبد القادر الغزايل: الشعرية وأسئلة الذات قراءة يف  - 3
 .115، ص حليل النفسيحسن املودن: الرواية والت - 4
 .26فاطمة الوهييب: املكان واجلسد والقصيدة، ص - 5
 .82، صيف اخلطاب النسوي .: سلطة اإلبداع األنثويحممود خليف خضري- 6
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أن الرؤية الشعرية اليت تعيشها الكاتبة النسائية »ا الشعرية اليت ترتبط ابلذات األنثى من حيث إن        
حول الذات جتعل األنثى حتمل شعريتها منذ أن كانت يف العصر اجلاهلي قطب إهلام  يف متحورها

   الشعراء وفاحتة القصيدة، وتنقلها معها لتطعم هبا الرواية، فاخلطاب الشعري هبذا املعىن كائن أنثوي 
 .1«يف األصل

الناجم أساسا عن االرتياح هذه اللغة اليت متتاز ابالحنراف والكثافة والتشتت »هي اللغة األنثى        
الداليل من أّناط التعبري املألوفة من خالل الرمز واجملاز والتصوير الناجم عن االستعانة بضروب البالغة 

الذي أيسره  2«املختلفة فتضفي تلك الشعرية فتؤثر على املتلقي ويشعر بتلك النشوة وحق التمتع
 ويسحره.

وعلى الرغم من تفاوت األساليب اليت حتقق الشعرية عند الروائيات اجلزائرايت، واليت تبقى فيها       
مل تكن لغة عادية من قبيل الكالم »الروائية "أحالم مستغاّني"رائدة يف هذا اجملال ذلك أن لغتها 

لنشوة بسبب تلك ساس القارئ وشعوره إىل درجة االنفعال واحة ترقى إبيالعادي املألوف وإّنا لغة فن
اخلصوصيات الفردية نفسها قد يتولد عنها نظرايت »  أن  إال   3«الشاعرية اليت جنحت يف توظيفها

حتقق للغة املرأة جمدها الضائع، وتكون فاحتة لالبتعاد عن التمييز بني  4«عامة اومفاهيم تكون أنساق
 الذكورة واألنوثة من حيث اللغة.

 
 
 

                                                           
، 2006، 1املغرب، ط -( ،مكناس2، منشورات سلسلة دفاتر االختالف)عبد النور إدريس: دالالت اجلسد األنثوي يف السرد النسائي العريب -1

 .86ص
 .98خضر بن السايح: سطور املكان وشعرية القص، صاأل -2
 53املرجع نفسه، ص -3
 .205عمر مهيبل: من النسق إىل الذات، ص -4
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 :الفصلّالثاين

ّلرواية:افنّّةّإىلمنّالسريةّالذاتييفّاجلزائرّالكتابةّاألنثويةّ

ّ.اسرتاتيجياتّضمريّاملتكلمّاملبحثّاألو ل:
فضيلةّتزاجّمراهقة"ّةّوّ"موروينضمريّاملتكل مّوّالسردّالسرييّيفّرواييتّ"اهلج الة"ّافتيحةّب-1ّّّ

ّالفاروق.

ّدري.ضمريّاملتكل مّوّأتنيثّالسردّيفّروايةّ"نورسباشا"ّهلاجرّقوي-2ّّّ

ّسائية.نديةّسّرّاألنثويةّيفّأعمالّإضاءاتّالذاتّالكاتبةاملبحثّالثاين:
ّاحملكيّالذايتّيفّروايةّ"السمكّالّيبايل"ّإلنعامّبيوض.-1ّّّ

ام"ّجلماأصابعّ"ّوّ"األانّالكاتبةّ:سردّيفّسريةّاألنوثةّيفّرواييتّ"أوشامّبربرية-2ّّّ ّيلةّزنري.الّت 

ّطي.بيعةّجلّرايتّمتظهراتّالذاتّالكاتبةّيفّالشخصياتّالروائيةّاألنثويةّيفّروا-3ّّّ

ّ.آلخرةّبنيّحضورّالذاتّواستدعاءّااألانّالكاتباملبحثّالثالث:

    اآلخر و أتنيث الرواية يف رواية "ذاكرة اجلسد" ألحالم مستغاّني.-1    

 ي.ة معمر " لنعيمسؤال الذات و خصوصية الكتابة يف رواية "أعشاب القلب ليست سوداء-2     
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ّ

 :لبحثّاألوّ املّّّّّّّّّّّّّّّّ

 .ماسرتاتيجياتّضمريّاملتكلّ 
ّ"ل"اهلج الة"ّّاملتكل مّوّالسردّالسرييّيفّرواييتضمريّ -1 ّبوروينة"ّفتيحةـ

 .و"مزاجّمراهقة"ّلـّ"فضيلةّالفاروق"

ّابّ–2ّّّّّ ّ"نورس ّرواية ّيف ّالسرد ّأتنيث ّو ّاملتكل م ّلـ"هضمري اجرّشا"
 قويدري".
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 ة أخرىىل تقنيالهتا إغة و تشكيبنية الل ئية احلفر يفاوز فعل الكتابة يف الرواية النسالقد جت         
 أان". كل م"متث لت يف السرد بضمري املت ترتبط يف جوهرها ابلذات الكاتبة األنثوية،

فضمري املتكل م يعد  أو ل عتبة ميكننا الولوج من خالهلا إىل عامل الذات، فهو األقرب إىل إبراز       
الذات، أو ابألحرى هو الضمري الذي ميث ل الذات و يعو ضها أو ينوب عنها، لذلك فقد كان هلذا 

وعي »فردانية كونه الضمري حضور واسع يف سرد املرأة مبا هو يعرب  عن حضور الذات يف داللتها على ال
ابلتشكيل املعنوي الذي يضفي على الذات صفات خاصة ليست لغريها ،و إحساسا ابلتمي ز ال 

   1.«يشاكله التباس ،و هوية مستقل ة تتأس س على الفرادة املصطفاة بني اجلواهر الفردية األخرى

يتضم ن اإلحساس ابلكينونة »لك احلضور الذي يغة األان يدل  على حضور الذات، ذفالتكل م بص     
الصيغة اليت أعطت للكتابة طابعها  ».و هو يف تعبريه عن الذات ميث ل2«و ابلصريورة يف نفس الوقت

   د دات الوجود الشخصي و االجتماعي        عيد تركيب حميب، حبيث تبدو كما لو كانت نص ا ياألد
 3«و الثقايف يف الزمان و املكان.

من تستعمله   ا الضمري للتعبري عن ذواهتن  ،فمنهن  لكاتبات يف استخدام هذقد اختلفت او       
       هبا وجودها و تعمل من خالهلا على أتنيث سرودها ساعية إىل إبراز دوره  كخاصية أنثوية حتق ق

 الكتابة»يف خلق عامل أنثوي يتطر قن عربه إىل معاجلة القضااي النسائية يف ارتباطها مبقام األنوثة ذلك أن  
و بوساطتها تعيد  ذاهتا يف عوامل الصمت و التهميشتستعيد الكاتبة هبا  ية ، قناة أساساإلبداعية

و الثقايف و االجتماعي، قيود  ،تشكيل أانها، بعيدا عن النمطية ، ويف حل  من قيود الوضع اجلمايل
       عن حياهتا الذاتية ،وسيلة للتعبري و منهن  من تستخدمه ك 4«ذات األصل و النظرة الذكوريتني.

و هو ما جعل مشروع بناء خالفية »الذاتية أو السرد الذايت  حييلنا ابلضرورة على جمال السرية الذيو 

                                                           
 . 88،ص 1999لبنان ،دط،  -املغرب ، بريوت -إفريقيا للشرق عبد القادر الشاوي: الكتابة والوجود السرية الذاتية يف املغرب،  -1
 .89املرجع نفسه، ص  -2
 .87املرجع نفسه، ص  -3
 .3جمموعة من الكاتبات و الكت اب : الكتابة النسائية :حمكي األان، حمكي احلياة، ص -4
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اهلوية الفردية يتمظهر يف السرية الذاتية األنثوية يف شكل معركة بني األان و اآلخر بني الذايت اخلاص   
  1«الذكورة خاصة.وما هو مجاعي مشرتك ،بني األنوثة و 

ة الذاتية من ابب احلياة الشخصية الضمري ال يقتصر على دراسة السري  غري أن  استعمال هذا     
روائيا مستقال  ااحملضة للمؤل فة ،و لكن إاتحة احلديث عن الذات بطرق فن ية جتعل من السرية الذاتية فن  

يف التاريخ العريب،طور كسر طوق الصمت طور جديد  »بذاته حيق ق للمرأة وجودها و يعلن عن بداية 
      2«املفروض على املرأة العربية و تبلور الوعي بضرورة التأسيس لتاريخ النساء املهمل.

دت فيه املرأة و يف حماولة التعبري عن الذات ،تنو عت اسرتاتيجيات استخدام هذا الضمري الذي وج     
      ا خيتلجها من أحاسيس و من تعرية الذات و الواقع املفروض عليها سعيا م  أنسب طريق للبوح ع

فرد يف اخلطاابت السريذاتية قد كانت صيغة امل »إىل فتح احلوار من جديد مع الثقافة األبوية لذلك فــ
متعل قاته ئية تعبريا عن فرادة خمصوصة تتمي ز عموما ابلثورة على مفهوم األنوثة السائد و كل  النسا

آلن ذاته يف تربة إنسانية قوامها التمس ك ما كانت هذه الصيغة متجذ رة يف ااملظهرية و السلوكية، ك
  3«أشكال التعبئة الفكرية و الشعورية.الصارم ابستقاللية الكيان الذايت و رفض كل  

ّ

 

 

 

                                                           
 .72جليلة الطريطر: )مدخل إىل دراسة سري الكاتبات العربيات الذاتية( ، ص  -1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 2
 .73املرجع نفسه،ص  -3
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ّاملت -1 ّوالكلّ ضمري ّلم ّ"اهلجالة" ّرواييت ّيف ّالسريي ّبّوفتيسرد ّّّّّّروينة،ّحة
 ق:وّ"مزاجّمراهقة"ّلفضيلةّالفارّو

الذي هو  - إبداع أي   أن  »معطياهتا إذ  فيه الذات بكل   أبرز جمال تنعكس 1السرية الذاتية تعد         
مل يظهر كحقيقة موضوعية أو أدبية ما مل يرتبط بواقع اإلنسان  -و خلق إلجابة، أو اكتشاف سؤال، أ

ّ. 2«منه والواقعي، احللم منه واحلقيقي الشامل، الواقع املادي والروحي، املمكن
وجود السرية الذاتية  فقد وجدت املرأة يف السرية الذاتية سبيال للتماهي مع ذاهتا املطلقة ذلك أن       

جاء مرتبطا بوعي ذايت منفتح على وعي ثقايف ومتقاطع للحظة زمنية معينة وهذا الوعي الذايت يشري »
 .3«ع يف املعتقد ويف الرصد جلزئيات احلياةع، ويشري إىل تنو  إىل قيمة الفرد ابلنسبة للمجتم

د سرد من التسجيالت الذاتية فقط، فعل كتابة السرية الذاتية، مل يعد جمر   ن  من هنا وجب اإلقرار أب     
املبدع  فالسرية الذاتية جتربة إبداعية فريدة، ذلك أن  »ا أدبيا قائما بذاته، ينطلق من الذات بل أصبح فن  

 ..4«يف هذه الوضعية يتعرى أمام نفسه وأمام اآلخرين ليقول ما كان خيفيه يف صدره زمنا طويال

عامل السرية الذاتية كمحاولة إلجياد موقع بديل للذات وخلق أشكال للذلك فقد كان ارتياد املرأة      
 وأن يكون وفق أسس روائية د  بأن  ، هذا التعبري عن النفس ال جديدة للتعبري األديب عن النفس، إال  

جتربة إنسانية تعكس موقف كاتبها إزاء واقعه بنفس القدر الذي تفصح فيه عن مدى فهمه »ر تصو  
 .5«جلماليات الشكل الروائي

                                                           
ح دائما إىل روبرت ساذي يف مطلع القرن التاسع عشر على الرغم من أن الفكرة احلديثة عن السرية الذاتية كنوع ل استعمال هلذا املصطلينسب أو   - 1

القائل أبن أقدم أشكال الكتابة الذاتية ترجع يف   القرن التاسع عشر، مث ظهر الرأيأديب بدأت تظهر مع انتشار الدراسات اليت تتناول الصحوة الروحانية يف
القرن العشرين مييل إىل اعتبارها "قصة حياة شخص ما كتبها هذا الشخص نفسه" وكانت السرية الذاتية كنوع أديب مقصورة على الرجال من الواقع إىل 

 .273، ص"عظماء الرجال" .انظر سارة جامبل: النسوية و ما بعد النسوية دون النساء، ومث مسيت بتقليد
 .9، ص1975اجلمهورية العراقية، د ط،  -لعراقية، منشورات وزارة اإلعالم القصة والرواية اايسني النصري، القاص والواقع مقاالت يف-  2
 .119عادل ضرغام: يف السرد الروائي، ص - 3
 .241، ص(فعل الكتابة وفعل إدراك الذات السرية الذاتية، )حسني تروش: - 4
 .3، ص1980، 2مصر، ط -القاهرة رة املرأة يف الرواية املعاصرة، دار املعارف، طه وادي: صو  - 5
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     د ذكرايت شخصية، بل هي حماولة البحث عن معىن جديد ليست جمر   ،إذن ،فالسرية الذاتية     
حتاول إظهار اهلوية املتكاملة »ا احلاصل بني الذات والكتابة ألن   واع للكاتب من خالل التفاعل و

للذات املسرود عنها وإعطائها شخصية قائمة بذاهتا يف املاضي، والغرض من ذلك هو إظهار الذات بـ 
 .1«)هوية اتمة( من مجيع النواحي

يف هذا اجلنس األديب هو فعل  فعل الكاتبة» اء واجنذاهبم ألن  افتتان القر   والسرية الذاتية هي حمل       
ر يف يةال يتوف  ة الفن  استحضار للذكرايت واستعادة ملاض بعيد وهو فعل عسري ولكنه يبعث ضراب من اللذ  

 ف حلظتني زمنيتني، حلظة احلاضر بكل  جماالت إبداعية أخرى، يف هذا اجلنس األديب يعيش املؤل  
كال اللحظتني انفعال نفسي يربط بني الكاتبة تفاعالته، وحلظة املاضي بكل ذكرايته... ولكن يف  

القارئ ميتلك  ه البطل، أو ابألحرى أن  يعيشه كما لو أن   جيعل القارئ يتفاعل مع النص و 2«والقارئ
 قة حبياهتا.الفضول يف معرفة الذات الكاتبة وإزاحة اللثام عن بعض الزوااي املعتمة املتعل  

ا وابلرغم من الرتكيز عايش احلاصل بني القارئ والنص الروائي ألن  وللسرية الذاتية دور كبري يف الت     
    فهي ليست بعيدة عن االرتباط ابخلارج،  من مث   وا، تكشف عن عالقة عميقة ابحلياة. على صاحبه

هذا اجلدل ال يتجلى بشكل   يف إطار جديل مع هذا اخلارج، صحيح أن  إال   لتشك  تاهلوية الذاتية ال  و
 .3ه موجودمباشر وصريح، لكن  

وال عجب إذن يف ارتياد املرأة لعوامل فن السرية الذاتية الذي يعترب طريقا يف معاجلة قضااي املرأة      
انطالقا من معرفته احلميمة  -يف بدايته-فكاتب الرواية »سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر 

ل لدى أغلب الروائيني ال خيلو العمل األو   نفسه، وقد أشار عدد من النقاد إىل أن  بنفسه يكتب عن 

                                                           
 .276، ص(فعل الكتابة وفعل إدراك الذات ، السرية الذاتية )حسني تروش: - 1
 .242املرجع نفسه، ص - 2
 .142عادل ضرغام: يف السرد الروائي، ص - 3
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والقهر لذلك فما ابلك إذا كانت هذه الذات تعاين الكثري حتت وطأة االستالب 1«من متاس مع الذات
 .2«القيم األخرى يف حياة املرتمجات لذواهتن ضحت الكتابة قيمة اثبتة بل قيمة تعلو كل  من هنا أ »فــ

ارتباطا وثيقا  و ل الذي تتجل ى عربه الذات فقد ارتبط هو الضمري األ مضمري املتكل   و مل ا كان     
العتبة األوىل اليت  يعد  فهو ، 3«هي خطاب إبداعي موضوعه الذات الساردة»ابلسرية الذاتية من حيث 

أشكال  يشمل كل  »اليت تندرج حتت مصطلح كتابة احلياة وهو مصطلح حتيلنا على السرية الذاتية و 
ة للذات...، وهذه األشكال اليت تندرج حتت كتابة م للكشف عن هوية خاص  الكتابة السريية، اليت تقد  

يف »ى قيمتها ل ابلدرجة األوىل يف السرية الذاتية، الرواية، املذكرات واليوميات، اليت تتجل  تتمث   4«الذات
قدرهتا على التقاط حساسية التجربة والتعبري عن خصوصية الذات اإلبداعية يف عنائها اجلمايل وهي 

يف كتابة نص روائي تكون فيه الذات منبع اإلبداع واملورد الذي تستمد  5«ف الرؤىختتزل األشياء وتكث  
 هتا وعبقريتها.منه ماد  

عن ابقي الفنون األدبية يف ارتباطها املعلن عنه  » لذلك كانت السرية الذاتية الفن  الذي خيتلف     
. وهذا االرتباط يظهر بشكل جلي يف بروز ضمري املتكلم، 6«ابلذات )صاحب العمل( ارتباطا وثيقا

جتلت السمة األوىل خلطاب املرأة اإلبداع يف بروز ضمري املتكلم إذ شكل ذلك قيمة »لذلك فقد 
فيه ابلقضااي اجلوهرية  تحول ذاهتا األنثوية يف الوقت الذي انشغلت عن متركز املرأة الكاتبة أساسية عرب  

التعبري عن تلك املعاانة الشاقة بعدا أساسيا، واحتل  ذ عن معاانهتا، وقد اخت  حياة املرأة، وتعرب   اليت هتم  
ليس  ديباأل أن  »ا ترى  أن  ذاتية إال   ا سريةاليت على الرغم من أن   7«مساحة واسعة يف تلك الكتاابت

                                                           
 .137، صعادل ضرغام : يف السرد الروائي - 1
 .72العربيات الذاتية(، صجليلة الطريطر: )مدخل إىل دراسة سري الكاتبات -  2
 .246حسني تروش: )السري الذاتية فعل الكتابة وفعل إدراك الذات(، ص-  3
 .135عادل ضرغام: يف السرد الروائي، ص: -  4
 .6، صية للنص القصصي حممد صابر عبيد: املغامرة اجلمال-  5
 .248حسني تروش: )السري الذاتية فعل الكتابة وفعل إدراك الذات(، ص-  6
 م: مركزية الذات يف اخلطاب الروائي النسوي، متاح على الشبكة.مفيد جن-  7
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األساس يف تلقي الواقع  د آلة تصوير أو شريط تسجيل اللتقاط الواقع يف سرده كما هو، بل يعد  جمر  
 .1«الوجدان ونزف جراحها على السطور ة الشعور أو انثالم عنه هبز  لديه هو ما ميكن أن نعرب  

زن لتف خبيوط احلتة اليت ية املوجعيف سرد سريهتا الذات "فتيحة بوروينة "من هنا تبدأ مأساة الروائية     
            ج الة" ظة "اهله لفما ميكن أن حتمل واألسى انطالقا من اختيارها لعنوان حيمل يف طياته كل  

ر ك تصو  هي بذل وخالق. رج عن األاخ قبيح و  ما هو دوين وط املرأة يف كل  دالالت تور   من معان و
 .ريبة و حتقاراملأساوي ومعاانهتا يف جمتمع مازال ينظر إليها نظرة النا واقع املرأة 

ة راصدة وانظمة للحكاية وأحداثها دابنتقاهلا من سار »وتزداد هذه املأساة عمقا وارتباطا ابلكاتبة      
يف صورة روائية تنبض بوعي  2«املتوالية إىل شخصية رئيسية تقع هلا أحداث وتنقل عن نفسها األقوال

 س بلبوسه.ن خبصائص الفن الروائي وتتلب  الكاتبة وآبالمها وتتزي  

ب براعة كبرية إذ متزج الكاتبة بني حقيقة حياهتا والصياغة الفنية فكتابة السرية الذاتية روائيا يتطل       
عنيفة تتوافق واملوضوع الذي  اليت تستعملها يف الرواية وسرد األحداث وهو ما جعل الروائية تكتب بلغة

ه الوعي به  السرد ال يصنعه احلدث بقدر ما يصنعلذلك فإن  »ه يرتبط هبا ارتباطا وثيقا تعاجله خاصة وأن  
 .3«ة أخرى من خالل الكتابةم الذات اليت تعيشه مر  وحماولة استعادته ضمن بناء يقد  

لمسه من خالل اإلهداء سريهتا الذاتية وهو ما ن دد كتابةا بصالكاتبة قد أعلنت مسبقا أن   ومبا أن       
ليس من يكتب ابحلرب كمن يكتب بدم » ":جربان خليل جربانلقول "والتقدمي، وابألخص يف نقلها 

م هو ضمري املتكل  » ة يف هذه الرواية السريية حبكم أن  م يبدو ابرزا بشد  ضمري املتكل   فإن  ، 4«القلب
م الذي منهج البحث عن الذات هو ضمري املتكل  » لذات ألن  ه لليثيف مت 5«الصورة اخلفية السم العلم

                                                           
 .69سعاد جرب سعيد: سيكولوجيا األدب، ص - 1
 .229حممد معتصم: املرأة والسرد، ص - 2
 .142ص مال النخيلي: األسوار واألجنحة، قراءة يف سرية فاطمة املرنيسي "نساء على أجنحة احللم"، ضمن كتاب حممد داوودأ - 3
 .7ص،  فتيحة بوروينة: اهلج الة - 4
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وهي تقنية سردية تستخدم إلكساب النصوص مصداقية  1«يوحي ابلتطابق بني املؤلف وبطل السرية
 وواقعية.

ن زوجها مل فقداأليت تكتب الروائي مصداقية وواقعية وهي ا "فتيحة بوروينة "فكيف ال يكون لنص     
 : "فتيحة"تقول فمنها احلياة بغتة ودون سابق إنذار الذي أخذته 

كم هي جارفة، حادة.. مرهفة مشاعران وحنن نكتب حول مواتان ملواتان.. ولكن كم »               
 .2«هي صادقة مشاعران وحنن نكتب للموت

تجعله ي منه للة دون وعالقارئ ابألسى والوجع الذي عاشته البط ، حيس  "اهلجالة "ففي رواية     
جلديد الذي اوضعها  واجهنفسها وحيدة ت أساة اليت أملت هبا فجأة لتجديعيش وقع الفاجعة وعمق امل

 تقول: ها فيدفعها إىل التفكري يف مستقبلها وإعادة ترتيب أوراق حياهتا من دون زوج

عديت.. ولكن كنت وحدي يف رسم معامل عدي دونك.. مالمح مل أكن وحدي يف »             
موامسي القادمة.. ولون مسائي.. أتراان نرتبص ابلبيت ليس فقط للتأكد من براءة رمحنا، لكن ملواجهة 

 .3«أنفسنا.. وغدان

        رتبط يالذي  «لةاهلجا» مبجرد أن أصبحت حتمل امسا آخر هو اسم هذا اللون الذي تغري       
 تدامرأة فق كل    طبق علىسم يناة احلياء واحلشمة وارتياد الفاحشة، وهو تراثنا الشعيب ابلفجور وقل  يف 

 تقول الروائية:  .زوجها، حىت وإن كانت عفيفة طاهرة

آآه كم هو حقري امسي االجتماعي اجلديد.. كم هو  "اهلجالة"بعد ترملي املفاجئ ... »             
     ط على األنثىعيا مسبقا ابإلعدام.. ال خيتلف يف شيء عن الوأد املسل  له حكما اجتمااوضيع.. أخ

                                                           
 .253، ص: )السرية الذاتية فعل الكتابة و فعل إدراك الذات( حسني تروش - 1
 .25فتيحة بوروينة: اهلجالة، ص - 2
 .68-67املصدر نفسه، ص ص - 3



  108 
 

    ، وأد جيعل 2«لوجيا الوأد اجلديد تكنو»ه وأد من نوع آخر، موت ابحلياة أو ، إن  1«!! يف اجلاهلية
ه املوت البطيء الذي يلحقها إثر هتميشها لقمة سائغة يف فم اجملتمع، إن   "اهلجالة"من األرملة أو 

ة الرفيعة، فال أحد ميكنه أن يساند واملرتبأنواع احلماية  ا أرملة، فقدت كل   ألن  وإذالهلا ال لشيء إال  
الناس ولن تكون  امشئزاز من كل   شبهة و ا أصبحت حمل   طامعا يف جسدها وعفتها، ألن  إال   "اهلجالة"

 رد ابب من أبواب الفتنة. جم  إال  

 تضيف الروائية يف هذا اجملال قائلة: و      

م امسي اجلديد من قاموس األحوال الشخصية.. صار لوقع األمثال الشعبية اليت سل  توأان أ»            
     صرت أان و  «ما حيس ابجلمرة غري اللي كواتو»طعما مرا آخر مل أذقه من قبل ..  "اهلجالة"تناولت 

وهو  نشرتك يف معىن واحد.. "كعكة اهلجالةوأرز اهلجالة"و " و "عصبان اهلجالة"و"شربة اهلجالة"
تتساوى شربة اللحم ابلشربة اهلجالة؟ أبدا ال تتساوى.. لكن حلم اهلجالة  النقصان.. الدونية.. وهل 

جتمع "حلمي أان بعد رحيلك املفاجئ.. وامسي االجتماعي اجلديد.. سيكون متاما كما املثل الصيين 
شجرة.. اآلن يبدأ التسلق "سقطت الأو كما قول املثل اإلفريقي يف أرامله  "األرملة االفرتاءات على ابب

مشاعة  ابور  اسهل للدسائس.. وأرض طري لألنياب.. وعنواان احلم"عليها. أتراين بعد ترملي 
 .3«"لأللسنة

لي لدى املرأة ن هذه التعابري الدالة على النظرة الدونية لألرملة ولدت نوعا من االغرتاب الداخإ       
امرأة مكلومة عانت األمرين؛  فة اليت تفهم معىن العزلة اليت ميكن أن تعيشها كل  األرملة، وخاصة املثق  

ر يف كيفية إعادة بناء عالقتها معاانة فقدان الزوج والسند، ومعاانة نظرة اجملتمع هلا. وهو ما جعلها تفك  
مل ترتك فيه  طريقة التأقلم مع الوضع اجلديد الذي بذاهتا، تلك الذات املصدومة، والتفكري أيضا يف 

أرجاء العامل، فهي وإن روت  د النظرة الدونية للمرأة األرملة يف كل  ك  وائية مثال شعبيا إال وأتت به لتؤ الر 
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ومن هنا تشعر املرأة املثقفة الواعية ابلقلق، فالقلق هنا »أرملة.  أنثىسريهتا، فهي تروي معها سرية كل  
ين رفيع املستوى، وليس ضعفا، وليس مرضا، ولكنه نوع من الصراع القوي والصمود اإلنساين قلق إنسا

                                                                                      . 1«العنيف يف مواجهة القوى املعادية لوجود اإلنسان

أسئليت اليتيمة مثل أوالدي.. تنهشين طيلة أشهري  تظل  »: "بوروينة "تقول ق ابلقلقفيما يتعل   و       
األربعة وأايمي العشر.. تضعين أمام مصريي اجلديد.. أمام ترملي الذي علق يب فجأة دون أن يطرق 
ابب أنوثيت الزاهية مستأذان.. النساء يكربن بسرعة.. وكنت أان أزداد صغرا ودالال واشتهاء للحياة.. 

فون املفاجئ أبنوثيت املتوهجة.. زفين إىل حزن قهر تقاسيم وجهي.. علماء النفس يعر  غدر رحيلك 
 .2«وكنت يف عديت أأتمل انطفائي الداخلي عاجزة عن كسر أنيابه "االنطفاء الداخلي"ن بـ ز احل

جاابت  جتد إيتمت حني ملتشيء حىت على األسئلة اليت  بظالل اليتم على كل   "فتيحة"فقد ألقت      
 عن املصري ، تن إجاابعهلا ة، أسئلة تبحث من خالبعد احملن ا مل تتخطهلا يف ظل الوضع اجلديد ألن  

         تقول: ثر ابلرتمل فساسا أكا إحا تتحسر على أنوثتها اليت انطفأت لتزيدهاجملهول حلالتها اجلديدة. إن  

وجدت نفسي ال أختلف عن النساء الالئي مل أكن أشبههن.. كربت بسرعة مثلهن.. »             
رقة البالية كما قاهلا ربعة وأايمي العشر نصف عمري. واخلل.. زادين يف أشهري األاإلحساس ابلرتمل يره  

 .4«سيان !! ساخرا من األرملة وهو احلائز على جائزة نوبل لآلداب 3*طاغور

من هنا تربز معاانة األنثى اليت تعمل على كبت أنوثتها وإخفائها كي ال تتهم ابلفجور، وتعيش      
على ذكرى زوجها الراحل كي ال تتهم ابخليانة لتزداد هوة اتساع األسئلة اليتيمة يف تساؤهلا عن بقاء 

    ق الفحولة، إذ أن املرأة على الوفاء لزوجها الراحل بينما ال يعترب زواجه هو خيانة بل حقا من حقو 
                                                           

 .216نوال السعداوي: األنثى هي األصل، ص - 1
 .71فتيحة بوروينة: اهلجالة، ص - 2
ألسرة ميسورة يف القسم البنغايل من مدينة كالكتا،  تلقى تعليمه يف منزل األسرة على 1861طاغور شاعر و فيلسوف هندي، ولد عام  رابندراانت -*3

. متاح على 1941، له العديد من األقوال املأثورة.تويف عام  1913يد أبيه الذي كان مصلحا اجتماعيا و دينيا معروفا.انل جائزة نوبل يف اآلداب عام 
 الشبكة.

 ، الصفحة نفسها.املصدر السابق  - 4
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ة أخرى بل عليها أن ر يف الزواج مر   تفك  على الرجل إعادة بناء حياته مع أخرى يف حني على املرأة أال  
 تعيش على ذكرى زوجها. تقول الروائية: 

داد.. وأول اين يف االعتداد واحلمثلي بعد رحيل أزواجهن.. التف أول ما تفعله األايمى»                
ل أسئلة وأتساء»لتضيف:  1«عله الرجال األرامل.. اهلرولة حنو صغريات أخرايت يربني صغارهمما يف

رفيقة تؤنسهم بقية العمر  هبا أحد.. هل مغفور للرجال ممن ترملوا البحث عن يتيمة مثل أوالدي ال يعبأ
الضعيفات.. وهن الالئي قال  هن   شداء... وال يغفر للنساء البحث عن شريك يسندهن ووهم األ

عنهن حممد صلى هللا عليه وسلم.. "رفقا ابلقوارير" أمتادى يف السؤال.. استأنست أبسئليت يف 
 .2«عديت

بني األنثى  جود فرقو ر فيه، وهو من إعادة النظ بد  تيمة تفتح جماال واسعا الي هذه األسئلة الإن         
ل زواج بعد رحيعادت الأهي  ت فيه اجملتمعات تدين املرأة إنوالذكر، أو املرأة والرجل، والذي مازال

 زوجها يف حني يكون ذلك حقا من حقوق الرجل تسمح به األعراف والثقافة.

 ىل قرب زوجهالطريق إ اون إال  رها لن يكطريق حتر   نولك "فتيحة "روبعد انقضاء أشهر العدة، تتحر        
 : قولاهلا فتبعد ما أخذت منها تلك األشهر صغرها ومج

الذي ألقى بظالله على تقاسيم وجهي الذي  استقبل أوىل جتاعيده.. من رحم وجعك  »            
كان قربك أول وجهة يل بعد أشهري األربعة وأايمي العشر.. كنت ....ورأسي الذي عاله أول الشيب

نبضات حبك يل..  أعلم أنين لن أضع رأسي فوق كتفك.. وال فوق صدرك فأمسع نبضات قلبك بل 
كنت أعلم أنين لن أحتسس أنفاسك ولن أشم عطرك.. لكن خفقات قليب كانت تسابق رجفات 

 .3«مواتد.. مرتبكة.. جمنونة.. حىت مع األخطاي.. أتراها تشابه أوىل اللقاءات.. أول املواعي

                                                           
 .72، صفتيحة بوروينة :اهلج الة  - 1
 .73، ص املصدر نفسه  - 2
 .78، 77صص املصدر نفسه،  - 3
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املرأة األرملة أو كما رة اجملتمع إىل ا تعاجل مشكلة نظا سرية ذاتية، إال أن  وعلى الرغم من أن        
نسميها يف جمتمعنا "اهلجالة"، أي املرأة اليت ال سند هلا حيميها وهو الزوج ابلدرجة األوىل.. وبذلك 

امرأة واجهت أو تواجه أو ستواجه هذه النكبة لتجد نفسها ضحية اجملتمع  فهذه السرية هي سرية كل  
ا د أن  لرتمل ومأساة النظرة الدونية. وهو ما يؤك  الذي ال يرمحها، فيجعلها تعيش مأساة مضاعفة مأساة ا

كتابة السرية الذاتية عموما والنسائية على وجه اخلصوص ترتبط   على أن   ر قوييف مجلتها.. مؤش  »
 .1«ارتباطا وثيقا ابملفاهيم الثقافية للمجتمع

تكون ذات قيمة وبذلك تقوم املرأة بتسجيل بعض اجلوانب اخلاصة من حياهتا، ولكن جيب أن       
تزيح  2«بوصفها فنا أدبيا أو بوصفها أحد فروع الكتابة النسائية»السرية  لتعلن أن   عالية ووزن ثقيل.

كتابة املرأة ال أتخذ قيمتها من حيث كونا ذات عالقة   د أن  لتؤك  اء عن مجاليات هذا الفن األديب، الغط
         ث هي وسيلة إلبراز الذات يف ختارج أو إخراج الذات يولكن من ح»وطيدة ابلكاتبة األنثى 

من كينونتها الداخلية وجتسيدها على الورق. وإخراج الداخلي غري املرئي وجعله بصراي نوع من خلق 
أفق ملا مل يكن طليقا يف الالأفق والالتناهي. الكتابة شخصنة وجتسيد للرؤى واألفكار ولدمي الذات 

 .3«غة والكتابة ابلل  إال   وملا ال يقبض عليه

ه، صدد سردف الذي هي بسريهتا بلغة عنيفة توافق املوق "فتيحة بوروينة "فقد كتبت ،لذلك       
ما  و." وغريها وهحلزن،..ااء، غة منحصرة يف ألفاظ املوت واحلزن والعنف مثل "املقربة، البكفكانت الل  

عنواان  ارت لروايتهاا، فاختاهتذا تكتب ى الرغم من أن  يوحي بفهم املرأة الكاتبة ألصول الفن الروائي عل
 الوحدة.و حيل خارجيا "اهلجالة" وعناوين داخلية حتمل يف طياهتا لوعة الفراق وأمل الر 

                                                           
 .39أمل التميمي: السرية الذاتية النسائية يف األدب العريب املعاصر، ص - 1
 .53، صاملرجع نفسه - 2
 .162ص املكان و اجلسد و القصيدة املواجهة و جتل يات الذات ، فاطمة الوهييب: - 3
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ا هيمن هذا الضمري بسبب صلته الوثيقة ابلذات فقط وإّن   ختيارها لضمري املتكلم مل يكنا كما أن         
فلهذا  1.«ا، مبعىن أن يكون هلا زمنها االستثنائي دون زمن اآلخرينلتضخيم معىن الصمت يف حياهت»

 وعي الضمري القدرة على حمو احلدود الزمنية اليت تفصل بني حلظيت احلادثة والسرد، وبذلك ال يتغري إال  
 وبذلك فــ أرملة. الكاتبة بتغري حالتها اليت تعيد معها رواية مواجعها يف عدهتا لرتوي معها مواجع كل  

كثريا ما جند أن السردايت املكتوبة بضمري املتكلم مثل السرية الذاتية تقدمها كاتبتها على أنا وسيلة »
      لصياغة إحساس أكثر صدقا ابلذات عن طريق تسجيل جتارب املرأة اليت تظل حمجوبة عن التعبري

  .2«اجملتمع العنصري واملتحيز للرجل يف

     السرية الذاتية هي النمط السردي األكثر متحورا حول الذات الكاتبة » وعلى الرغم من أن         
   السرية ال تتنازل  د من خالل روايتها "اهلجالة" أن  الكاتبة تؤك    أن  إال   3«من أّناط السرية املعروفة

مراحل ع اليت حتتاج إىل حتليل وتعليل يف بعض قدراهتا اإليهامية حىت يف املواضإشراقها و عن سحرها و »
 .4«السرية

غة السريية.. تنهض على خصائص بنية الل  » ذاتية النسائية يدرك أن  ري ن يف الكتابة الساملتمع   ولعل        
 ا أي السريةألن   5«غة السرييةغة الشعرية أكثر من اقرتاهبا من حدود الل  ومسات تقرتب كثريا من حدود الل  

غة الفنية إىل الل   غة العادية بل جتاوزهتا ب السرد ابلل  كاتبة جتن  أصبحت فنا قائما بذاته حاولت فيه املرأة ال
مها الروائية "فضيلة الفاروق" من خالل روايتها "مزاج ياته واليت تدع  فن   ل بقدرات الشعر واليت تتوس  

ج ابملعلومات والرؤى غة املسخدمة فيها لغة قص وحكي لذاكرة تتوه  الل   أن  »مراهقة" معلنة 
 سرد من خالهلا تفاصيل حياتية ضمنحيث تكتب من خالل هذه الرواية سرية ذاتية ت 6«والقناعات

                                                           
 .234، ص:مييحسن حممد النع - 1
 .373سارة جامبل: النسوية وما بعد النسوية، ص - 2
 .79، صقراءة يف التجربة السريية لشعراء احلداثة العربية حممد صابر عبيد: السرية الذاتية الشعرية - 3
 .76املرجع نفسه، ص-  4
 .56املرجع نفسه، ص - 5
 .36املرجع نفسه، ص - 6
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أصعب املراحل يف حياة املرأة،   وهي فرتة املراهقة، هذه الفرتة اليت تعد  فرتة زمنية معينة من حياهتا أال
اخلارجي وعامل  ملاواليت تكون حافلة ابألحداث نظرا للطاقة الكبرية اليت متتلكها الفتاة يف اكتشاف الع

املواقف اليت قامت الذات وإقامة العالقات مع اجلنس اآلخر وإثبات الذات بلغة شعرية تتوافق و 
مستعملة ضمري املتكلم الدال على احلميمية السردية، وعلى تعرية الذات، وعلى تطلع ابد »حبكايتها 

م ضمري املتكل   ذلك أن   1«ئيةل هبا إىل أعماق نفس الشخصية الرواإىل تقدمي احلكاية يف شكل يتوغ  
 .تقول "فضيلة الفاروق:2«يسوغ حلضور قدر كبري من الذاتية»

ينا يف ا...انتهخ ،مث  حني انتهينكما تكون اجلبال و األنار و املدن املدفونة يف التاري »             
 أفعال املاضي الذي ال ميوت.ال أدري...

ن حلب يف أا جتاوزتين رغبة كان الرجل الذي متنيت أن أكونه حنيو لكنين أعرف اليوم أنه              
 يكون يل.

 ..كما هو.كاته، بكلماته.، ببساطته، بسمرته، أبنفاسه، حبر قلت لنفسي هذا هو: هبندامه           

قلت هذا هو، على الرغم من أنه مل يكن نسخة عن فارس أحالمي، ورمبا كان جمرد شبيه له...لكنه  
د عرفت فيما بعد أن فارس األحالم شئ يشبه احلب ألنه يفوق احلب فقد يصبح حاجة، كان هو و ق

         لكنه أيضا يشبه األفالم اليت حنبها، و الرواايت اليت نعشقها، و األشخاص الذين تغري املخيلة 
  3«يف مالحمهم حسب ظروف احليلة و الرغبة.

أن تفرض حضورها اإلبداعي املتميز وأن متتلك »فقد كان يف استطاعة الروائية "فضيلة الفاروق"       
متجاوزة بذلك فكرة  4«الكثري من اجلرأة يف مقاربة عاملها اخلاص وتناول املسكوت عنه يف حياهتا

                                                           
 .251عبد امللك مراتض: يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد، ، ص -1
 .195، ص2007، 1تونس، ط -زهرة كمون: الشعري يف رواايت أحالم مستغاّني، دار صامد للنشر، صفاقس  -2
 . 6 -5ص ص  ،1999، 1ان، طلبن -دار الفارايب، بريوت فضيلة الفاروق: مزاج مراهقة، -3
 مفيد جنم: مركزية الذات يف اخلطاب الروائي النسوي. -4
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   ااي حساسة اخلوف من السرد بضمري املتكلم الذي يوحي ابملطابقة بني الروائية والبطلة. معاجلة قض
 تقول الروائية:يف حياهتا ابتداء بعرض قصة حبها مع ابن عمها الذي ابدلته القبل يف اجلامعة.

      رحت أحكي لسماح ما دار بيين و بني حبيب ، وصفته هلا و هو حيتجزين بذراعيه،  »           
  .1«و يطل علي   من علو  أبنفاسه، و عينيه اللتني خلتهما تفهماين...

                    قص تها  ديث عنرورا إىل احلبعض اجلزئيات اخلاصة بعالقتها مع ابن عم ها م"الفاروق"لقد نقلت       

الكتابة  إن   »مع األب و ابنه ،غري آهبة مبا ميكن أن حتدثه من قطيعة بينهما، ضاربة عرض احلائط مقولة
املتعل قة بطريقة االستجابة لدى املتلقي و أساليبها     عن الذات أمر ينطوي على الكثري من املخاطر 

ا تدرك 2«و نواايها ا عندما حتكي سريهتا ،فهي بذلك حتكي سرية كل  أنثى مر ت يف هذه ألن  جي دا أن 
أو يقارهبا حىت وإن مل تكن هلا نفس األحداث إال  أن  كل  أنثى قد فرتة مبا ميكنه أن يشابه سريهتا ال

 و قد عاشت ما عاشته الروائية ذات يوم. وقعت يف احلب

ئاته، تقبل على عاملها الداخلي/و تنفتح عليه بكل  تفاصيله و جزي » فالروائية "فضيلة الفاروق"       
  حيث يبلغ نص املرأة فيه درجة عالية  ،فج ر بركاان اثئرا بعد نوم طويلتنصت إىل هذه الذات اليت تت

.و هو ما يفس ره هذا املقطع للروائية و الذي 3«عاملها الضبايب املعتم من البوح الذايت و كشف جزئيات
 تقول فيه :

فقد خفت من نفسي حني مل أعد أرى فيه إال  رجولته املفرطة يف البهاء ، تلك الرجولة »             
  .4«"مرأة العزيز."اي يوسف...هيت لكحفنة من اجلنون الذي يشبه جنون ا اليت جتعل من عقل امرأة

                                                           
 .31، ص فضيلة الفاروق   مزاج مراهقة -1
 .59، ص قراءة يف التجربة السريية لشعراء احلداثة العربية السرية الذاتية الشعرية مد صابر عبيد:حم -2
 .42اللغة، ص األخضر بن السايح: سرد اجلسد و غواية  -3
 .143 -142فضيلة الفاروق: مزاج مراهقة، ص ص -4



  115 
 

      ه يف سعيه   اتيجيتاسرت  وهذا هو، إذن، ضمري املتكل م يف قدرته على كتابة الذات و تعريتها      
 .إىل أتنيث السرد

ّاملتكلّ ّ-2 ّالسّرضمري ّوأتنيث ّللم ّابشا" ّ"نورس ّرواية ّيف اجرّه"ّيةروائد
                                                                                                              ":قويدري

            كانت له أمهية كربى »م عادة حتت لواء السرية الذاتية؛ حيث الكتابة بضمري املتكل   تندرج      
ة  فان هذا الضمري بقو  السرية الذاتية والرواية يوظ  يف احلديث عن الذات وعن عواملها الداخلية، لذا جند 

 .1«عالمة على أتسيس الوجود األنثويك

الرواية قد  م يربز بشدة يف رواية "نورس ابشا" للروائية "هاجر قويدري" ذلك أن  ضمري املتكل   إن        
لتطابق بني استثمرت بدرجة واضحة السرد املباشر الذي يعتمد على هذا الضمري والذي قد يوحي اب

اليت متاهت متاما يف شخصية املؤلفة حىت بدت كما لو أنا سرية »الذات الساردة والشخصية الروائية 
لوال بعض املؤشرات النصية والسيما األزمنة اليت توحي بعدم التطابق بني البطلة  2«ذاتية حقيقية

   لضمري املتكلم  "جر قويدريها"والروائية وهو ما يفتح جمال التساؤل عن سبب استعمال الروائية 
 ا ليست بصدد سرد سريهتا الذاتية.على الرغم أن  

اندرا ما تستخدم يف املنظور السردي احلكائي ضمري »ا املتتبع لكتاابت املرأة يستنتج أن   إن        
ميا إذ م الذي يضفي على لغة السرد طابعا محيا متيل يف الغالب إىل استخدام ضمري املتكل  الغائب ألن  

ا كما أسلفنا متيل إىل إحالل اجلانب السريي ة وأن  د مع شخصيتها الروائية، خاص  املرأة غالبا ما تتوح   أن  
 .3«غة ذاكرة تنبض مبعاانهتا وانكسارات روحهاا حتاول أن جتعل من الل  يف عاملها الروائي، إضافة إىل أن  

                                                           
 -ر والتوزيع ، الشركة اجلزائرية السورية للنشسوراي -للدراسات والنشر والتوزيع، ألياان، دمشق  هن الذاتية اجلنس امللتبس، حماكاةلطيفة لبصري: سري  - 1

 .55، ص2013، 1اجلزائر، ط
 .131إبراهيم خليل: يف الرواية النسوية، ص - 2
 ..مفيد جنم: مركزية الذات يف اخلطاب الروائي النسوي، متاح على الشبكة - 3
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   م إذن لغاية أخرى أال وهي أتنيث السرد ضمري املتكل   "هاجر قويدري "فقد استعملت الروائية       
بة تتبىن دون مواربة، الدفاع عن حق األنثى يف أن تكون هي تافكانت الك»من خالل أتنيث الضمائر 

الذي هتدف  ة على واقعيتها، وإّنا على الصوغال حييل مباشر »م هنا فضمري املتكل  . 1«روحا وجسدا
 إن  » :يف قوله "عبد هللا الغذامي"وهو ما يتوافق مع ما ذهب إليه . 2«إليه من خالل هذا الضمري

املرأة قد صارت ذاات وصارت )متكلمة( ويعين حينئذ  استخدام الضمري األول )ضمري املتكلم( يعين أن  
             س ة تتأس  . وهو ما يضفي على الذات وعيا ذاتيا وهوية مستقل  3«غةل ضمائر الل  أتنيث أو  

رية واهلم العام، واهلوية اخلاصة وأطرها اضرأة حتمل قلق اهلوية، اهلوية احلتكتبه ام»ز الفرادة والتمي  على 
الثقافية واجملتمعية، اليت حتاكم خروج املرأة من كهفها، وتؤمث صوهتا وما ترفعه من أسئلة ملتهبة تفضح 

كشكل من أشكال الوعي »ر األان يظه على أن   ا يدل  على شيء إّن   وهذا إن دل  .4«عري الواقع
سرية ذاتية  توبذلك فإن رواية "نورس ابشا" ليس 5«ابلذات وعيها بنفسها كذات متميزة ومستقلة

 ا على أن  تنهض شاهدا حي  »ها سرية أنثوية، فالكتابة السريذاتية األنثوية اليت استند إليها البحث ولكن  
ثوي  يف عامل تسوده قيم الذكورة، وهي إىل ذلك تعاطي هذه الكتابة مغامرة قوامها أتصيل الكيان األن

حبث حمموم يروم الكشف عن قيم العمق، أي مالمح اهلوية املخبوءة اليت ال تطفو على سطح الوعي 
         ر  بفعل ذلك الصراع العنيف الذي يكون بني استعصاء املقال وأتب يه والرغبة العارمة يف التحر  إال  

 .6«الشديدمن عقدة املقام وضغطها 

م بقدرته على جذب القارئ إىل النص الروائي ابعتباره العتبة األوىل اليت تربط ز ضمري املتكل  يتمي         
  هذا الضمريبشكل مباشر النص بسرية صاحبته، وبذلك فقد استخدمت الروائية "هاجر قويدري" 

وي سعيا إىل فتح اجملال أمام هذا كتقنية قوية من تقنيات جذب القارئ إىل روايتها ومترير خطاهبا األنث
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الساردة هي أنثى ابلدرجة  را ألن  ياة األنثوية على مسافة قريبة نظالقارئ للتعرف على بعض مناحي احل
   ه حييل ضمري األان هنا، حييل ليس فقط على الذات الكاتبة أاي كان جنسها، ولكن   ن  إذ إ»األوىل 

م لنا األنوثة يف صورها املختلفة من أجل أتسيس اهلوية تقد  ؛ فالكاتبة 1«خصوصياهتا على األنثى بكل  
إذا كان املقام هو مقام األنوثة، فهل يكون املقام إال استجالء خلاصيات املقام »الذاتية لألنثى و

 .2«وطموحا إىل جتذر أصيل فيه؟

ة ابللغة اليت البحث عن عالقة املرأ»لذا فقد فرضت دراسة مسألة الضمري يف الكتابة األنثوية       
     جرى تذكريها عندما أصبحت القاعدة فيها هو التذكري حىت لو كان احلديث عن املرأة، مما كشف
 عن تغييب ألي وجود للمرأة يف اللغة، اليت جعلتها اللغة جتمع مع اجلمادات واحليوان يف مجع املؤنث

الساكنة، اليت متيز وجودها داخل  السامل واليت أحلق ابلفعل الذي يدل على ما قامت به اتء التأنيث
 .3«هذه اللغة، وداخل الثقافة اليت أنتجت هذه اللغة

ال عالقة له ابلسرد السريي بقدر  ،إذن،م عند الروائية "هاجر قويدري" إن  استخدام ضمري املتكل        
التنكري إىل طور  ا خروج من طورهذه اخلطوة اجلريئة رائدة ألن   أن   وال شك  »ما يرتبط مبقام األنوثة 

ب الذات األنثوية إىل طور سفورها الروحي والفكري: وهي إىل ذلك خطوة الحقة التعريف ومن حتج  
يومئ من بعيد إمياء إىل مشكالهتن  يف كتاابت املبدعات العربيات إلنتاجهن التخييلي الذي ظل  

        ة على درب احلياة يف عامل وأحالمهن وال ميلك القدرة املباشرة على متثيل رحلتهن الطويلة والشاق
 .4«ئا بعد للقبول هبن مشاركات يف بناء دعائمه وتوجيه منظومته القيمية ومسريته التارخييةمل يكن مهي  

رواية "نورس ابشا" للروائية "هاجر قويدري"  كما أسلفنا إىل أن    -تقضي بعض املؤشرات السردية       
ل يف بعض األلقاب الرتكية اليت تعود إىل فرتة احلكم رات يتمث  املؤش  أبرز هذه  ليست بسرية ذاتية، ولعل  
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د هذا هو الفرتة الزمنية اليت تعود إىل عام العثماين مثل اليولداش، الباشكاتب، والباشاغا، وما يؤك  
هو اليوم السادس من شهر شوال العام ألف وثالث مئة » : يف الروايةالروائية  هوردت، كما 1800

 .1«ها احلاجب أحضر أول احلضوري  أ 1800جويلية  12عشر .. املوافق  وثالثة

لضمري املتكلم القدرة اهلائلة على إذابة الفروق الزمنية والسردية » من خالل ما سبق نستنتج أن        
ىل شخصية  حيل السارد نفسه، يف هذه احلال، إبني السارد والشخصية والزمن مجيعا؛ إذ كثريا ما يست

، العتربت رواية "نورس ابشا" 1800فلوال املفارقة الزمنية اليت تعود إىل عام  .2«ا تكون مركزيةكثريا م
   جيعل احلكاية املسرودة، أو األحدوثة املروية، مندجمة »ا تستخدم ضمري املتكلم الذي سرية ذاتية ألن  

 3«زمن السرد، وزمن السارديف روح املؤلف، فيذوب ذلك احلاجز الزمين الذي كنا ألفيناه يفصل ما بني 
املتلقي »على جعل  م يف هذا املقام حييل على الذات، وبذلك يعمل ضمري املتكلم ضمري املتكل   فكأن  

يلتصق ابلعمل السردي ويتعلق به أكثر: متومها أن املؤلف، فعال، هو إحدى الشخصيات اليت تنهض 
املؤلف ابلقياس إىل املتلقي الذي ال حيس، أو ال عليها الرواية؛ فكأن السرد هبذا الضمري يلغي دور 

 4«يكاد حيس، بوجوده.

وء على بعض ط الضل  ري" أن تسوملا كان املقام هو مقام األنوثة، فقد ارأتت الروائية "هاجر قويد     
 تمع.اجمل ض له مند حرمان املرأة واالضطهاد الذي تتعر  القضااي األنثوية اليت جتس  

     حقة ب املتالند أعواد القصع »ابنتها مازالت حائضا:  د األم من أن  أتك  ئية بعد تقول الروا        
 يف ترتيبها توقفت..؟ رخت حلافها على كتفها. 
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حدا واضحا؛ مث  كان ذلك القصب يفصل بني مساحة زراعية وأخرى، اختارت هلا               
ع يف  لي، وأضلداخاأن أنزع سروايل  جلست أرضا وبدأت حتفر حفرا صغرية حتت القصب، طلبت مين

 ! كل حفرة قطرة أو قطرتني من دم حيضي...

 سقطت يف حجرها ابكية ومتوسلة، نرتين قائلة:             

 انضي اي ابنت العاهرة افعلي ما آمرك به. -             

 يدي يف تراب؛ دست مسحت راحة يدي على فرجي أخرجت ما علق هبا مث قربتها منها             
دي  يلثانية، لكن حلفرة اجل ااحلفرة األوىل حبركة سببت يل أملا شديدا، طلبت مين أن أعيد الكرة من أ

 كانت معكرة ببعض حبيبات الرتاب.

 هيا أسرعي ما تزال أمامنا ست حفر. -             

 يدي حتمل ترااب ؟ -             

 قت لدينا.حي يدك أبطراف ثوبك، هيا ال و وماذا أفعل لك .. هيا امس -             

عند احلفرة الرابعة مل تكن يدي حتمل دما، توقعت أن ال تالحظ ذلك وسط خيوط              
الصباح األوىل، إال انا كانت اثقبة النظر؛ فطلبت مين أن أتوسط احلفرة الرابعة؛ وكأين يف وضعية تبول، 

تنزل قطرات احليض، فعلت ذلك والدموع تغسل وجهي؛ لو أنا مث أقوم بدفع رمحي إىل األمام حىت 
 .1«طلبت دموعي بدال عن هذه اللعنة احلمراء .. كم كان سيكون األمر يسريا

   ى هذا النص يفضح الظلم الذي تعانيه املرأة بسبب اعتبارها رمزا للفتنة والعار، وهو ما أد   إن         
ا عن اإلجناب، وذلك فا من جلب العار، فقامت األم بربط ابنتهها يف األمومة خو إىل حرمانا من حق  
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العائلة من اللعنة واملذلة اليت قد تلحق هبا إن هي وقعت يف احلرام وبذلك يكون األمر  لكي حتمي مسعة
 أقل وقعا.

جأة ف، بدأت حرارة جسمي يف طريق العودة ارتفعت درجة»دة ذلك بقوهلا: وتضيف الروائية مؤك        
نة سبع حفر مبط ، وردمت بهيء املرير؛ مل تبد أمي قلقة لذلك، كل ما مهها أنا نفذت ما توعدتينابلق

 .بدم حيضي؛ حىت ال أمتكن مرة أخرى من اإلجناب

 عند مدخل بيت سعدة ودعتين قائلة:      

 1«اليوم سأانم مراتحة البال، لقد ختلصت من مشكلة. -             

ابنتها،  لبه هلار الذي قد جتاألم إال التخلص من اللعنة اليت قد حتل هبم والعافلم يكن هاجس        
يلة ة( عرضة للرذاملطلق ة أووبذلك ختلصت من فكرة إجناهبا جمدد ألن املرأة اليت ال زوج هلا )األرمل

 ومصدر للفتنة على حسب ما حددته الثقافة األبوية.

قاء وهذا موز البر مومة رمز من اإلجناب ال يعادله أمل، فاألن أمل فقدان املرأة لقدرهتا على إ         
ليت واملعاانة ا اآلالم على  األنثى اليت حتمل هذا املولود يف أحشائها وتصرباإلحساس ال تعرفه إال  

 تلحقها بسببه، والذي يعترب رمزا للخصب واخللق.

قتها قسى من سابأة أخرى هذا اخلصب واخللق قد يكون هو أيضا سببا يف معاان غري أن         
هيبا يف نفس ر فراغا  يرتكل)احلرمان من اإلجناب(، أال وهي فقدان الولد الذي قد أيخذه املوت بغتة 

 .و عذاهبا األم ويكون سببا يف قهرها

فتعاجل بذلك الروائية قضية حرمان املرأة من ولدها بعد موت زوجها ألنا رفضت الزواج من أخ        
هذا الرفض سببا يف قهرها مرتني، ففي األوىل حرمت منه حيا، ويف الثانية حرمت منه زوجها، ليكون 

 : قائلة إىل األبد جراء موته لتنقل لنا الروائية مشهد أم تئن وتتوجع إثر هذا املصاب
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دي ت من أنه هو وليقنختطيت مجيع املشيعني وارمتيت عند أكفانه، مل أكن بعد ت»              
 ن واخلياالتث اهلذاي حيمشس جمنونة أخذتين  سنوات، توقعت أن األمر كله ضربةماينالث إبراهيم ابن

  غري الذي لدي الصو راهيم، يف ارتعاش .. وإذا يب أأتكد أنه هو إب  املفرتسة، سحبت القماش األبيض 
 مل أره منذ سنة كاملة.

 لبغل الذي أعاريناكما صهوة سحبته كلية من نعشه وضممته إىل صدري، كان صراخي               
 .شجاعته منذ قليل

 آه .. اي ريب .. آه اي ظامل. -            

ملقربة،  اعيا هز أركان اتسمر اجلميع من حويل، توقف اإلمام عن صالته، مسعت بكاء مج             
قل ثنة، ال ألمكاكنت بينهم كما ريح ترتعد وتتلعثم جراء حماوالت خائبة للقبض على جوانب 

أبتلع  علي أن توجبجلسدي، ورمبا ال جسد يل، فقد ظل يتمايل وعويل ليس جيد صوته بعد، كان ي
       جلمع اود هذا  وجشيئا ما، شيئا صلبا وعسريا يتكدس يف حنجريت املختنقة، قبل أن أتفطن إىل

 من حويل، أعدت إبراهيم إىل نعشه، وبدأت يف طرد اجلميع.

.. لن يدفن إبراهيم .. سوف ينام معي هذه الليلة فقط .. هيا .. اذهبوا ..  هيا اذهبوا  -          
 1«تعالوا غدا سوف أمسح بدفنه غدا .. نعم غدا .. سوف ينام معي الليلة.

أة املطلقة ت ابملر خرى ارتبطأاحلرمان، عاجلت الروائية "هاجر قويدري" قضية  وغري بعيد عن قضية      
خوفا  رة ريبة وحذرليها نظإنظر يالدونية هلا؛ فهي تعترب وابء؛ والكل  تمعاجمل أو األرملة أال وهي نظرة

 "دةل "سعمن قب ةكروهمتها اليت أصبحت بطلة رواي "الضاوية "من الوقوع يف شركها. وهو ما عانته
قها، تقول بعد طال كرههاتهلا إال أنا أصبحت  "دة"سع ها الثالثة، فعلى الرغم من حبوزوجات أبنائ

 :الروائية 
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        ال عمري ال حظ يلدة ال حتبين، وال زوجات أبنائها الثالثة، أعرف ذلك، طو سع»            
 مع النساء.

كن أنين أان على الدوام يف عيون النساء مسراء لعوب ميكنها أن تغوي أاي كان، هن ال يدر             
يف هذا األمر، ها هي حبات الفرح تنسل من عقد عمري وما عاد يهمين مجعها من جديد،  ابهتة
 .1«ها بشهقة حياة  إىل خيط الروحوشد  

هن، وتركن لبيت كلاالفت نسوة حتعندما تركين زوجي الثاين »ويف هذا املقام تضيف الروائية قائلة:       
 يت من دون رجل.أزواجهن أسبوعا كامال احتجاجا على وجودي يف الب

 قالت األوىل: ال ميكن العيش مع الغاوية.           

 ت الثانية: عليها أن ترتك البيت كي نعود إىل أزواجنا.رد            

 2«ابلغت الثالثة: لقد رأيتها تغمز لزوجي كي جتره إىل غرفتها، إنا ال ختاف هللا.          

قضااي األنوثة بفضح بعض املعامالت الظاملة والقاسية اليت تتلقاها بعض  طرح وتواصل الروائية       
على الرغم مما تعانيه "، اليت ونةڤعائشة الع"النساء. واليت تتصدرها مسألة االغتصاب اليت تعرضت هلا 

كانت جتهش ابلبكاء »قائلة: "عائشة "من صم وبكم إال أنا مل تسلم من ذلك، فتصور لنا الروائية حالة
على وجهها  هبا تالناطق، أثواهبا املمزق تظهر بعض أجزاء جسدها النحيل، لكمات قاسية حلق

وصارت تتلون ابألزرق البنفسجي احملمر، أرجلها الدامية من طول الطريق تتعثر أبملها يف كل خطوة، 
ة دفعت عنها ثوهبا فتأكدت من ذلك، الدماء اجلاف مريرالغتصاب على الفور أنا تعرضت  فهمت

 .3«د امتناعها الطويلعلى فخذيها  تؤك  
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ية يف حالة ة الرواهو ترك بطلو مه الروائية أبسلوب آخر ما سبق ذكره عن قضااي األنوثة تدع   وكل        
ذي ها الدوين اللق وجودا وققلق وحرية تدالن على وضع املرأة أو األنثى اليت مازالت تعيش قلق هويته

 علق هبا عرب األزمنة والعصور.

رة جتين فكر »:باشكاتب وهي تنتظر عودة زوجها ال "الضاوية" ر حالةتقول الروائية وهي تصو       
.. لن نبقى  بقى هنالن نو بيننا وبني الرحيل سوى ساعات، اي رب يعود سالم  اإلعدام، اي رب مل يبق

 هنا.

ما موهواب أكثر كل  الوقت يف هذه اللحظات سلحفاة تقطع بروية شتات خيايل الذي يصري        
ما قطعين وقعت على رأسي مصيبة، أجلس عند مدخل الباب اخلارجي بعض الوقت، مث أفتحه .. كل  

 .1«رالوقت خطوتني .. أان اآلن على قارعة الطريق .. أنتظر عودة الباشكاتب أو ذلك اخلادم املتذم  

تظر جيعلين أفكر يف حكااييت الصباح الذي أن»: "الضاوية"وتضيف الكاتبة قائلة على لسان        
البعيدة .. ال أزال أشبه قدري، أشبه هذا احلزن الواقف عند مدخل الباب، لقد صارت روحي ضعيفة 
وال طاقة هلا على جماهبة كل هذا .. تذكرت مواجعي القدمية، عندما سرقين كتونيوس، تعاد األشياء 

 . 2«بذات احلرقة .. لقد تعبت .. تعبت.

هذه الكلمات املنحصرة بني احلرقة واحلزن واملواجع والتعب تعد خري دليل على معاانة املرأة  ولعل        
هتا، يف كتابة املرأة حضور لصو » هأن  على أتكيد منها  نقله الروائية بلسان األان مبا هو وتغييبها والذي ت

لذلك، عندما تكتب املرأة محيميتها، حنانا ورؤيتها لقيم اجملتمع الذكوري، وكيف تتعايش معها، 
مينحها احلضور الفعلي على املستوى  3«شكل وعي جديد عما يكتبه القلم النسائيتبصوت األان ي

 اإلبداعي وعلى املستوى املعيشي هلا.

                                                           
 .178صهاجر قويدري : نورس ابشا ،  - 1
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ارتباط النص األديب بسرية صاحبه و انفصاله عنه يف الوقت ذاته يبدو حقيقة » أن   ال جمال للشك  ّّّّّّ
        ال حتتمل اجلدل، فكثرية هي النصوص اليت يلمس فيها الناقد على حنو سهل شخصية صاحبها 

ثبت التحليل املوضوعايت للنصوص و قد أ و أجزاء كثرية من تفصيالت حياته الطفولية و اليومية،
ما ينتجه أديب ما يتمحور دائما حول موضوع وحيد أوحد يعود يف الغالب إىل مرحلة  األدبية أن  

      الطفولة لكن هناك نقاط التقاء النص حبياة صاحبه و هناك نقاط يبتعد فيها النص عن صاحبه 
 .1«قد ينفصل فيه عنه متاما إىل حد  

حياة صاحبه يف الظاهر شديد االتصال به انفصاله عن  قد يكون النص الروائي يف أوج   »ه غري أن        
اب بعض الكت   إليها السيما أن   -نذلك عادة ما يكون بصورة يصعب التفط    أن  يف حقيقة األمر إال  

     ، لذلك تعمد الكثري 2«الذاتية أو خوفا من رقابة اآلخر نتيجة الرقابة فاء عن قصددون اإلخيتعم  
و ذلك من خالل  الكثري من جزيئات سريهن الذاتية يف أعماهلن الروائية، من الروائيات إىل بث  

       اعتمادهن على تقنيات كتابية يعتمدن فيها على آلية التمويه و خلق نوع من التباعد بني ذواهتن 
هذه  -من خالل كتابة املرأة -لذا فنحن جند »ة األنثوية منها.و بني شخصيات رواايهتن و خاص  

  الكتابة، و هي تنتقد اجملتمع و التقاليد و طرق سلوكات األنثى  يف احلديث عن الذات، ألن   املراوغة
يف تعاملها مع ذاهتا و مع اآلخر، تعمد إىل نج نفس الدوران يف التعبري عن الذات، مما ينتج عنه 

      ة ت، خاص  الصيغ يف الكتابة كوسيلة إلبعاد صيغة املباشرة يف احلديث عن الذا هيمنة العديد من
 .3«ية من أهم مميزاهتا البوح الذايتنا أمام سرية ذاتو أن  

ها تكون قد كتبت الكتابة، و حني تكتب نص   ختومو  تبقى بني حدود الذات، »فاملرأة الكاتبة       
  ل ل إىل عالمة أنثوية جاذبة مستقطبة جلميع احملاور األخرى، كما تتحو  ذاهتا، هذه الذات اليت تتحو  

على الصيغ احملتملة اليت  امعتمد ع يف خالاي النص  إىل مطلق سريع االنشطار، يصعب اإلمساك به، يتوز  

                                                           
 .214، ص 2005، ع خاص،جملة الكاتب اجلزائري: )األان و التجليات النفسية لعناصر السرية الذاتية يف الرواية(،  امحد حيدوش -1
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       2«قبض على البؤرة املضيئة يف الذاتال »، و اهلدف من ذلك هو 1«نجتعله يف حالة تغيري و تلو  
 و حتويلها إىل إبداعات.

  دة هذه التقنيات قادرة على أن متنح للمرأة حرية كتابة ذاهتا، بل كتابة سريهتا بطرق متعد   و لعل        
  ية ل ابعتباره تقنية سردية تعمل على إضفاء نوع من الفن  يو أبساليب خمتلفة تلتجئ فيها إىل التخي

   على النصوص السردية، و هو ما تسعى إليه املرأة جاهدة إلبراز دور الذات يف بناء األعمال الفنية 
غي املنظور الثقايف اآلخر الذي ينب »ـاإلبداع و نسج خيوطه السردية ف و يف قدرهتا على الغوص يف عامل

خرى ظاهرا يف عالقة الرواية ة خفيا و أهو ذلك التالزم الذي يبدو مر   االلتفات إليه يف هذا السياق 
ارجية ل تسعى إىل إضفاء خصائص خيفة خبيوط ختيمن سرية ذاتية مغل   أشتاتة ابلسرية الذاتية، فثم  

جل التمويه على جمتمع التلقي و إبعاد شبح التأويل عن منطقة السرية على الشخصية املركزية، من أ
                  و إن نض يف مفصل معني   ل حىتييف التخي الرواية عمل خاص   الذاتية، بوصف أن  

 .3«من مفاصله على مرجعية سري ذاتية

ية، م نفسها ابعتبارها حيلة فن  الكتابة الروائية...تقد   ن  و على هذا األساس، فإ »من هنا       
وضوح ر سريرته يف شفافية و ة، و استكناه مغاو بواسطتها يتحاشى الروائي استبار القارئ لعوامله اخلاص  

 . 4«اتم ني

 وض":ي ّبنعامّية"ّإلروائـل"ّالسمكّالّيبايل"احملكيّالذايتّيفّروايةّّ-1ّّ

لفظة  لرمبا مال بنا الوهم عند ذكران ملصطلح احملكي الذايت إىل جنس السرية الذاتية و ذلك ألن       
رت املواضيع اليت أث   يبقى موضوع الذات، من أهم   »دائما هبذا اجلنس األديب حيث الذات ترتبط 

                                                           
 68: سرد احلسد و غواية اللغة، ص  األخضر بن السايح - 1
 .80املرجع نفسه، ص  - 2
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. فالكتابة 1تصبح الذات رهاان سرداي للكتابة الروائية" ،حبضورها، يف عملية جتنيس النص السردي...إذ
ق مبسألة النزوع حنو التذويت، و بروز الذات ابعتبارها حمورا نصيا ينبين تتعل   »السري ذاتية أصبحت 

 .2«ا يصطلح عليه ابحملكي الذايتفيم ى ذلكجتل  و عليه نظام الكتابة، و فعل السرد. 

   ق األمر ابلسرية الذاتية اليت حتكي من خالهلا الذات حكايتها ا ، ال يتعل  ففي احملكي الذايت إذ       
  ا يا واضحا، و إّن  فة و الساردة و الشخصية تطابقا كل  يف واقعيتها و اليت يكون فيها التطابق بني املؤل  

     ر، سؤال املرجعية الواقعية غري مرب   ن  ،ألمعنيني بسؤال التطابق  غري ل وينكون داخل زمن التخي »
 .3«مع مثل هذا السؤال

   هذه األساليب  ن  إىل أساليب الدوران و التمويه أل احملكي الذايت يساعد الروائية يف جلوئها إن         
س ا تؤس  دة، ألن  ءات متعد  ال ختلق اجلملة بشكل مباشر بقدر ما ختلق مجال تفكيكية قابلة لقرا »

ها حكي األحداث الواقعية، بل هذه السرية، ليس مه   لكتابة جديدة على مستوى السرية الذاتية، إذ أن  
ل التأويلي الذي يإعادة النظر يف هذا الواقع و صياغته صياغة أخرى. فالساردة غالبا ما تلجأ إىل التخي

   يف كثري  لي يضع الساردةيهذا البعد التخي جديد. إن   يسهم يف فهم األشياء و إعادة النظر فيها من
جه إىل ذاهتا. و لقد كثر هذا النمط يف السرية الذات تت   من األحيان يف حوار متواصل مع الذات، كأن  

الذايت  االستبطانالذاتية النسائية، فاحملكي الذي يستعيد األحداث غالبا ما يوقف السرد ليلج عاملا من 
هذا النمط من االستبطان له أمهية يف فهم  عميق الذي حياول أن يبين ذاات أخرى...غري أن  و التساؤل ال

 .4«نا يف السرية الذاتيةالذات الساردة، و يف كشف العوامل الداخلية لألنثى. و هذا ما يهم  

اخلارجي  إىل العامل تكتب أبدوات عاملها الداخلي لتمر   »كي الذايت يساعد املرأة على أن فاحمل       
ة اثنية من عاملها الداخلي،عن طريق التماثل و التوازي يف إقامة العالقات بني الداخل الذي تدخله مر  

                                                           
،  ص 2007، كانون األول،150، ع جملة عمان: )احملكي الذايت و حتوالت اجلنس الروائي "امرأة من ماء" لعز الدين التازي ّنوذجا(،  زهور كرام - 1
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ة، س جتربة امرأة حتمل قناعني، قناع )األنثى( مر  و اخلارج. و هي معادلة يصعب الفصل فيها، كونا تكر  
 .1«ة أخرىو قناع )املرأة املبدعة( مر  

يل و التأويل اللذين يضفيان على العمل يختاتبة تبدأ من ذاهتا لتلج بعد ذلك عامل الالك /فاملرأة       
و لعل انبثاق  ». بات العمل الفين  غة و متطل  السردي مسحة فنية تدخل من خالهلا املرأة إىل عامل الل  
العربية و اليت ت املنظومة الذهنية يف الثقافة الذات ابعتبارها موضوعا حموراي للمحكي الذايت، يفت  

 .2« أو اجلماعة يف إطار الكل  جعلت الذات غري منظور إليها إال  

تعمد الروائية "إنعام بيوض" إىل إاثرة القطيعة بني سريهتا الذاتية و سرية بطلة روايتها عن طريق        
    التقريب و  حلل  و ا لشد  اروائية تعتمد آلية  -لعبة سري ذاتية»وجود صلة بينهما تقوم على  التمويه بعدم

        هام ابلسرية الروائية يف معادلة سردية ليس إلحالة على السرية الذاتية و اإليا و التبعيد، و من مث  
    من السهل الوصول إىل قناعة نائية بشأنا، أو تفكيك العالقة بني السرية الذاتية و السرية الروائية 

 .3«و الرواية

ا جل اإليهام أبن  كتاهبا مصطلح "رواية" و ذلك من أ  بيوض" تضع على غالففالكاتبة " إنعام       
لعبة  فيه أن   ا ال شك  ه و مم  ن  أ »دا ع حلياة الروائية الكاملة يدرك جي  املتتب    أن  إال  ،ال تكتب سريهتا الذاتية 

إىل  - إليهمن ضمن ما تشري –تشري  اخلطاب السردي فيها معاانة ذاتية واضحة احلرارة و االنتماء،
وجود داخلي سري ذايت عميق جيتهد يف قول شيء يستهدف ربطه على حنو ما ابلسرية الذاتية أكثر من 

 .4«الشخصية يف الروايةربطه بسرية 

هذا التمويه الذي   أن  روايتها اسم "نور"، إال   ة" إنعام بيوض" أطلقت على بطل فعلى الرغم من أن       
 لعبه االختالف يف التسمية ال ميكنه أن ينكر التطابق الكبري بني الشخصية الروائية و الكاتبة.. و لعل  
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)أصول سورية تركية (  "نور" تنحدر من أب جزائري و أم شركسية أكثر ما يفضح هذا التطابق هو أن  
   ، هي األخرى من أب جزائري و أم  شركسيةو هو ما ينطبق على الروائية "إنعام بي وض" اليت تنحدر 

  عندما كربت الذي كان حيمل امسا طويال مل حتفظه إال   ،هايقع بيت جد   »حه قوهلا:و هو ما يوض  
 .1«رسول غازي شامل عبد الوهاب أغا خان"قليال:"

تكمل لئر جلزاانتقلت إىل الروائية قد عاشت طفولتها يف دمشق العاصمة السورية مث ا كما أن         
 حياهتا، و هو نفس ما عاشته بطلة روايتها "نور".

يلية قبل أن انة تشكم بيوض" فن"إنعا و ما زاد من التطابق بني الروائية و بطلة روايتها، هو أن         
  امة و ذلك يف قوهلا:تكون روائية، و قد جعلت من بطلتها أيضا رس  

       ا نضت ذات ليلة من نومها على الرابعة صباحا، احللم عن مراودهتا، عندم كف   »             
هت إىل ركن مرمسها ة اليت كانت تسكنها مع والديها يف حي "بن عكنون" ابجلزائر، و توج  يف الشق  

إىل جارهتا "ناد"، أستاذة الرسم املصرية اليت   ا  أعارهتا ابلغرفة، و حبثت عن فراشيها اليت نسيت أبن  
ر و أخذت شفرات حالقة أبيها ، و راحت تفج  ابق األرضي. فانطلقت حنو احلمام، تسكن يف الط

       و تنهل ابلشفرة  احلياة، مواسري األلوان الزيتية فوق امللونة بعصبية من خيشى أن يفلت منه سر  
و تنهال على  قة،و الوردية املتأل  تقة، من األلوان اخلضراء الغامقة، و السندسية الباردة، و اخلمرية املع  

ف منهما مع عجينة ابتها اللذين اختلط الدم الناز هتا بني إهبامها و سب  زت قو  اللوحة بضرابت خفيفة، رك  
 .2«األلوان الطرية

و أن  بد  لمات التب هذه الكمن ك اإلدراك أبن   ل يف هذا املقطع من الرواية يدرك كل  فاملتأم         
  ائلة :تضيف ق اليت "إنعام بيوض" ما نعرفه عن الروائيةالتشكيلي و هو  يكون ضليعا يف الفن  
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غلياين" يلى طريقة " مود عمن نصف ساعة، ظهر التكوين، و برز الوجه املمشوق  قل  يف أ »           
من استنارة  ته قبساسكينع لتقاسيمه أن ختتزن بعضا من أحزان " املوانليزا" و ال لالذي مل تتوق  

قد  انت من أن  ق  ا. و تيوصاهلت " نور" مبرارة تنسل أع، أحس  الوجه الوديع املود  القديسني. أمام هذا 
 إىل األبد. فقدت حلما

 .1«ان عمرها آنذاك إحدى و عشرين سنةك            

 ر لوحاته و يقرأان وحده من ميكن له أن يعرف ما رمسه، و هو الذي يستطيع أن يفس  فالفن         
رسوماته اليت ال تبتعد عن ذاته سواء من قريب أو من بعيد. فتلك الكلمات اليت كتبتها عن املرارة تفتح 

فالساردة حني  » متاهة أتويل هذا النص املقتضب خل القارئ يفدأبواب التساؤل على مصراعيها لت
عن الشفاء. تستهل احلكي عن شيء ما، غالبا ما يعقب ذلك إحساس ابألمل جيعل الكتابة حبثا 

تماء هذا ل إىل مونولوج تذكريي طويل هتيم فيه الذات حبثا عن املعين. فيصبح إنفاحملكي الذايت يتحو  
.و هو ما ميكنه أن ينطبق 2«ر من الزمن لينتمي إىل املطلقه يتحر  ن  املونولوج إىل الزمن أمرا صعبا إذ أ

 ال يبايل" إلنعام بيوض يف قوهلا:على رواية " السمك 

م ببعثرة مدهشة. عمرها أربعة آالف سنة، حسب يقينها شيء منظ   يف حياهتا كل   »              
الراسخ. هاجسها الدائم هو األلف عام اليت سبقت مولدها.أين كانت طوال القرون العشرة تلك؟  

 .3«يف التاريخ؟ حقبة ما قبل األداينكيف فاهتا أن ختلف موعدا مع أهم حقبة 

يلعب التخيل الذايت دوره يف إضفاء املسحة الفنية على العمل السري ذايت الذي جيعل  ،من هنا       
تفىن... ال حمالة يف حبائك النص »ارتباطه ابلذات الكاتبة، فالذات يا حىت و إن بدا جليا منه عمال فن  
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ائها، و هذا يع لكن ]بقاءها[ يتجلى يف النص الذي جيعل  عن دهاء رب  فنائها و انبعاثها يرتاءى يف احم 
 .1«قهاجتلي الذات و ظهورها يف فنائها و موهتا و جيعل تواريها و ضمورها يف ظهورها وأتل  

الروائية هنا عملت على تغييب   أن  م، إال  ضمري املتكل   فحىت و إن كان احملكي الذايت  قوامه        
 الذاتية ن  ال ميكنه أن يغيب ألالهتا صوت الذات و متث   ذاهتا و السرد بضمري الغائب "هي" غري أن  

 "األمري عبد القادر "ية و الذي يفوح عطرها مع ذكر اسممنتشرة بني السطور و يف صفحات الروا
      ه "عبد القادر" رمز اجلزائر، رمز ذاهتا األنثوية اجلزائرية، رمز االنتماء ن  مع ذكرها لدمشق، إ ملوازاةاب

"حمي الدين ابن  ها إذن، يقع يف حي  كان بيت جد   »يف قوهلا:ألصل اجلزائري. و ذلك و املفاخرة اب
عرق أحياء دمشق. و املكان الذي اختاره األمري عبد القادر اجلزائري دم و أعريب" أو " الصاحلية" أق

 .2«.)صدفة اترخيية أم مفرقة قدرية؟(ضرحيه ليكون مقر  

  قرائن اهلوية الفردية يصبح عالمة  كل    د منالتجر   إن   »من هنا، و من خالل هذا املقطع فـو        
و الذي ينبعث مع اسم 3مشل هي اهلوية الوطنية اجلمعية"قاهتا يف هوية أمتعل   بكل   على تذويب الفرادة،

 " األمري عبد القادر اجلزائري" .

 كرب هو لعب الروائية لدور الراوي العليم الذي يعرف كل  و ما يزيد من فضح التطابق بصورة أ       
ه القارئ إىل وجهة الروائية توج   أمور و وقائع مستقبلية، و كأن   و يعمل على بث  يدور يف الرواية شيء 

رتبطها بنور اليت س -خاصة بعد أن أجنبت " ماري" "رميا" »ظهر يف قوهلا:نة تريدها له و اليت تمعي  
لطاملا ظهر يف السري  مبحكي الطفولة الذي بدوره  يرتبط هذا املقطع الذي .4«صداقة محيمة و متينة

ل عامل يطالعنا هو حمكي الطفولة، الذي يهيمن بشكل كبري أو   حني نقرأ السري الذاتية، فإن   »الذاتية فـ
ل بناء قائما بذاته، ميث   –ل ديباجة تقليدية بقدر ما ال ميث   -هنا -على الكتاابت النسائية، و هو
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زا ال حي  و الذي أيخذ  1ه يبين السرية الذاتية النسائية"اية فقط، بل إن  ع البدفمحكي الطفولة ال يرص  
 أبس به يف رواية " السمك ال يبايل" .

     ز عليه ك  م و مل تر قه ضمري املتكل  الروائية مل تعتمد السرد املباشر الذي حيق   و على الرغم من أن         
ذكر منها اليت ن يظهر فيها، و ذلك من خالل تقنية احلوارنا نلمس بعض املقاطع اليت  أن  يف روايتها، إال  

 .2«خلنا يف اليوم األول من األبد...أردت فقط أن أعلمك أبننا د »هذا القول:

          هي، ال تفهمه إال   3«ا الذاتية زمنا أنثواييف سريهت »ن خالل هذا املقطع تبين الروائية فم       
 .يف سرد األنوثة األنثوي و شعرية احلكي خييل يف ارتباطه ابلوعيو من خالل هذا الزمن ينفتح الت

ّالكاتبة:-2 ّّاألان ّرواييت ّيف ّاألنوثة ّسرية ّيف ّبسرد ّوربّر"أوشام "أصابعّّية"
 جلميلةّزنري:ّاالّتام"

ل ما يشغلنا أو يثري اهتمامنا يف قراءة األعمال السردية النسائية هو البحث عن وجود لعل أو        
دة اليت جيوهبا من العوامل السحرية الغامضة و املعق   » الذات تعد   الذات و السرد، ذلك أن   عالقة بني

ن من احلاالت النفسية و الذهنية املرتبطة بعوامل خارجية د الرتكيب يتكو  السرد...، هذا الكائن املعق  
ه يف عالقاته لما يشك   ة، يستدعي أكثر من أداة فنية للغوص يف أعماقه و كشف و تفسري كل  عد  

حاولت حتقيق هذه املقاربة  دت الوسائل و األدوات السردية اليتتعد   اخلارجية احمليطة به، و من مث  
 .4«ة لوعي هذه الذاتلة و املشك  ط الضوء على أكثر التفاصيل دق  ة لتسل  بع  املتش
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اب ول الكت  مهما حاف ة الذات،ل كتابة يكتبها اإلنسان سواء أكان رجال أم امرأة هي كتابأو   ن  إ      
جزئيا ،  هورا كليا أو، إما ظظهرتهلا و أن  هاته الذات البد    أن  ب ذواهتم يف أعماهلم السردية، إال  يتغي

         شام بربرية" ييت "أو روا إما ظهورا حقيقيا مطابقا للواقع و إما ظهورا فكراي، و هذا ما نلمسه يف
صورة مباشرة بق ابلروائية ة تتعل  ة ذاتيري س ايستل، فهااتن الروايتان "ريمجيلة زن"و  "أصابع االهتام" للروائية 

 حىت و إن كانت جزئية الذات مثبوتة يف ثنااي سرودها.

   ذاتيا إذن، ابقا سري فهذا التطابق الذي نلمحه بني الذات الكاتبة و شخصياهتا الروائية ليس تط       
 ا للفكر و اإلحساس و نتاجا ملا حيس  تعد...نتاجا حي  » األعمال األدبية ا تطابقا فكراي ذلك أن  و إّن  

ز بني الواقع كما هو قائم يف العامل به األديب من صدام بينه و بني الواقع، و من هنا ينبغي أن ّني  
 ه واقع ال خيضعه واقع يسمو على الواقع الراهن، إن  املوضوعي، و بني الواقع كما يرتئيه األديب ألن  

تصوير عنف الصراع و إصرار الشخصية األنثوية على توليد صورهتا »ه واقع يقوم على و لكن   1«للزمان
أنثى ما زالت تعاين حتت وطأة  و مصري كل   .أو ابألحرى حق  2ها و مصريها"اإلنسانية املدافعة عن حق  

       م املرأة، مبا يتناسب و ط، فمعظم الكتاابت النسائية تطرح مهنظم و تقاليد اجملتمع الذكوري املتسل  
 عمق املعاانة.و الوعي ب

كتابة تطيع الصيا لكي تسفليس ابلضرورة أن تكون الروائية قد عاشت ذلك الواقع املأساوي شخ      
 الخلارجي الذي لعامل اع امط يف صراعات أنثى تتخب   حساس األنوثة بكل  ه إه اإلحساس، إن  عنه، و لكن  

ذه هق احلاصل يف التطاب لكن ولروائية فحياة البطلة، إذن، ليست هي حياة ا يا.بق كائنا شيرى فيها إال  
 هم  ملواضيع أو أابعض  ة"ربريب"أصابع االهتام " و "أوشام  هايالروائية تعاجل يف روايت هو أن   احلالة

ملرأة فيها ا حتصل اليت ال صعبةق بوقوع األنثى ضحية االغتصاب و احلياة الزوجية الاملواضيع اليت تتعل  
 على أدىن حقوقها.
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   جة يف حلظة ما يف ذاكرة الكاتبة د... من متاوجات الفكر املتأج  يتول   » نص األديب النسائي فال      
  م، ل إسقاطات الكاتبة على تلك اللحظات و الواقع املتخ  م ابألحداث، و هنا تتشك  و واقعها املتخ  

    ج بئ من خالهلا املكنون الرافض املتأج  ا و تنسجها بلغة... ختدهد النص بني أتون األان و متر  و يتول  
 .1«يف األعماق

   ئي ولوج عاملها الروا "مجيلة زنري" جل توثيق اإلحساس الفكري أكثر، اعتمدت الكاتبةو من أ      
ة األكثر صلة و الذي ينجلي مع عنوان يل فيها الفضاء املكاين اخلاصث  من بعض النقاط املشرتكة اليت مي

مبنطقة يسكنها الرببر، و هي نفس املنطقة اليت تنحدر منها الروائية  تشياليت روايتها " أوشام بربرية" 
         ق لنا الصدق الفكري يف تناول بعض القضااي األنثوية، و اليت تعد  "مجيلة زنري". و هذا ما حيق  

روائيا من أجل إعادة النظر نثوية اليت تدعو بطريقة أو أبخرى إىل مناقشتها يف جمملها صميم املعاانة األ
تسحب قضية املرأة و تضعها حتت اجملهر بدال من االنسحاب هبا إىل كهف  »و هي بذلك  فيها.

دم تعاطفه، و هي مرحلة ضرورية ك يف آها حتر  الذات املفردة، و تشرح مسألة املرأة بتفاصيلها املؤملة لعل  
وخاصة اجملتمع  و ذلك من خالل ترمجة ثقافة اجملتمعات، 2«ق حتريكها لعقله و قراره و دعمهبتس

 .ةمتعصبا للمرأة و لقضية الشرف خاص  الذي مازال  -على غرار اجملتمعات العربية األخرى – الرببري

ذي اتبة وعيها الالكله مجت من خالنا تر نة و جمتمعا معي  رواية "أوشام بربرية" ترتجم ثقافة معي   إن        
هلا ال مبال حلا ومسؤول  غري له البطلة "خولة" اليت عانت كثريا من ظلم عائلة زوجها يف حضور زوجمتث  

ا أمام هللذي مل يشفع لعايل اها او الذي سار هبا إىل مرتبة اخلدم على الرغم من ثقافتها الواسعة و تعليم
ملفردة اليت او هي   الوشمقى آاثرها راسخة منقوشة كتبلرة يف صلب اجملتمعات الرببرية ثقافة متجذ  

 تلك املعاانة اليت بقيت آاثرها راسخة كالوشم. ت بشكل دقيق عنعرب  
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د يستدعي منا الغوص يف أعماق النصوص الروائية ملعرفته فالذات إذن، هي عامل سحري و معق         
ينفتح على عوامل الذات يف عالقتها ابلواقع و استكناه خباايه. فالبحث يف تالفيف السرد و جتاعيده قد 

عيد... نشاطا لسانيا متميزا يف قراءة الوجود و وعي العامل بلغة خاصة ي » السرد اخلارجي ذلك أن  
     تؤدي وظيفة متثيلية تقوم على نظم العالقة بني املادة التخييلية و بني املرجعيات الثقافية والواقعية، 

سب طبيعة العملية الرتكيبية اليت يعمد السرد فيها إىل تركيب سلسلة متداخلة و هذه العالقة تتباين ح
 .1«كائية اليت حتضر يف تضاعيف السردمن عناصر البناء الفين لتجعل منها املادة احل

لى الذات النص ع الل انفتاحخفالكاتبة هنا، تسعى إلعادة تشكيل الوعي الثقايف جتاه املرأة من       
   ربرية ثقوب أوشام ببـ" على املستوى الفكري و الذي نستشفه من خالل عنواين روايتيها املوسومتني

رى إىل عالقة أبخأو  صورةبيف ذاكرة الزمن" و "أصابع االهتام امرأة... قلبها غيمة". فهما يوحيان 
اول ذور عميقة، حتجقة ذات عال عالقة املرأة ابجملتمع هي الذات ابملرجعيات الثقافية الواقعية ذلك أن  

     لتقاليد د بعض ا نقيفاملرأة أن تنقل لنا هذه العالقة أبسلوب فين يعكس مدى صدق هذه التجارب 
ا قضية  صدارهتيفيت ث و اليت أتملؤن  سيما القضااي اخلاصة ابلعنصر او النظم االجتماعية و ال

ا الكاتبة ن خالهلطت ماالغتصاب جبميع أنواعها و الذي تعرض له رواية "أوشام بربرية" الذي أسق
لدراسة يف  تتناوهلا ابااي اليتلقضابعلى مستوى وعيها  معاانهتا الفكرية على املعاانة االجتماعية اليت تدل  

 إبداعاهتا.

         لها ة مشاكقاربميلة زنري" مسؤولية التعبري عن الذات األنثى و فقد أخذت الكاتبة "مج
طلة روايتها بعلت من قد جل قطبا مركزاي يف وعي اجملتمعات الذكورية. فعلى اعتبار أن املرأة تشك  

ساب لذكورة على حز لتحي  ع مجمتم ثقافتها مل تشفع هلا يف ظل   فة، غري أن  "أوشام بربرية" امرأة مثق  
 نوثة.األ
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عكس مدى يش الذي واقع املعيفعلى املستوى الفكري، تلجأ الروائية إىل االنطالق من ذاهتا و ال      
 صدق هذه التجارب من الناحية الفكرية يف مزاوجته ابخليال.

بداعي عيد اإلا على الصضت له الروائية يف إثبات ذاهتقضية االغتصاب الفكري الذي تعر   إن        
الشخصية  ا و بنيصيتهيتها "أوشام بربرية" اليت عمدت فيها إىل قطع الصلة بني شختعكسه يف روا

 لك كي ال يقعذيها، و ا علالروائية يف حوار دار بينها و بني بطلة روايتها اليت قامت بسرد حكايته
 االلتباس يف أن تكون هذه الرواية قصة حقيقية وقعت هلا شخصيا.

لسرد تصاله ابملتكلم يف ادو واضحة و ذلك يف نقل األحداث بضمري او لكن السرية الفكرية تب       
 الذي يشي ابلعالقة الوطيدة بني الكاتبة و الشخصية الرئيسية. املباشر، 

   ا تريد ملى قول عية القدرة فقطع الصلة بني الكاتبة و الشخصية الساردة )البطلة( يعطي للروائ      
أنواع  لى مجيعته عغتصاب الفكري الذي طاهلا و الذي أسقطامرأة من اال و هي اليت عانت ككل  

 األخرى اليت حدثت للبطلة. تاالغتصااب

تمع حتت وطأة اجمل املرأة " إىل معاانةيف رواية " أوشام بربريةابلتشريح فالروائية" مجيلة زنري" تتعرض       
جملاهد ابحث عن ي تهله و  ضتالذكوري الذي كان سببا يف قهرها، و ذلك بعد االغتصاب الذي تعر  

أبنا  كن تدريتمل  "محادي" الذي أحست حنوه بعاطفة فريدة جذبتها إليه، و هي برباءة األنثى
 لعلمي.و التحصيل ا ملطالعةم ابا احلادثة اليت دفعتها إىل االهتماض هلذه احلادثة األليمة، إن  ستتعر  

ي غري ، و الذت لالغتصابلة "خولة" اليت تعرضحتكي رواية "أوشام بربرية" تفاصيل حياة البط      
لون كانوا يتخ  فنيو خمتل ريينحياهتا و كان سببا يف فشل العديد من العالقات اليت أقامتها مع شبان كث

ع مصدرا إلشبا  رى فيهابح ي، فمثال أول هؤالء الشبان أصعنها مبجرد علمهم بفقدانا لتأشرية الزواج
شرية أتلعذرية متثل ومس، فاأة ملدفني، ألن املرأة الفاقدة للعذرية هي امر غرائزه مبجرد أن علم بسرها ا

 الدخول إىل احلياة الزوجية بشرف.
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دا أم ال. ان متعممر سواء أكاجملتمع ال ميكنه أن يتغاضى عن هذا األ دا أن  و البطلة تعلم جي         
يشها اانة اليت تعدة املعها شلسان بطلتفكل رجل يعترب العذرية رمز العفة لذلك بينت لنا الروائية على 

دون أتشرية  بلهايق زوج إثر عملية االغتصاب اليت تعرضت هلا و اليت تتمىن من خالهلا احلصول على
 العذرية. فتقول:

ن دره..فأيء ألسند رأسي إىل صرابه إىل مىت هذا اإلحبار الالنائي؟ البد يل من مينا »              
 مينائي؟ أين رجلي.

أان لست ساذجة و مطليب ليس ابليسري السهل، جيب أن أكون واقعية، أليس كذلك؟        
 توا من علم و معرفة مصابون حبمى الشرف الرفيع.. صدقوين أن  و مهما أ -مجيع الرجال -فالرجال

أغلب املمرضات اللوايت يشتغلن معي يروين عن مغامرات ال ختطر لك على ابل، و مع ذلك يفزن 
ن كالنواة جملرد مضة صنفن يف زمرة املنبوذات و لفظرضا. بينما أخرايت كن ضحااي ظروف غابعني ال

فقدانن العذرية. أرأيت كم هم ساذجون هؤالء الرجال يتزوجون بطريقة أجدادهم األولني يتناوبون هذا 
 .1«د جيل، و يطبقونه بقدسية و أمانةاملرياث جيال بع

ة مفاجأة مر   يت تعد  اف الالروائية إىل قضية أخرى و هي ليلة الزفق و يف مقام االغتصاب، تتطر  
 للعديد من اإلانث، فتقول:

لقسوة ة فيها من او واجهت عاصفة أخرى حني قضيت أسوأ ليايل عمري .. ليلة فظيع »      
راء، فكيف كنت عذ  نينرغم أ  الفظاظة و العنف ما ال خيطر على ابل، عاملين بكل ضراوة و مبنتهى

 لو مل أكن؟

 و تساءلت:            
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م حقا؟ و كيف أهذه هي ليلة العمر اليت تتحدث عنها الكتب، أهذه هي ليلة احلل-                
 .1«يكون االغتصاب إذا؟

ا عذراء، ن  ذكرت أ ة الشرف ول زوجها لقضيالروائية مل تنقل لنا كيفية تقب   و على الرغم من أن        
اب لت من االغتصيسة حتو  اة تعه كان مغرتاب و ملا تنبه لألمر عاقبها حبيهو كذلك ألن  فلرمبا اعتربها 

 اجلسدي إىل االغتصاب الفكري.

لك مل يف سكانت تع  احبكم أن   البطلة "خولة" كانت تتمتع بقدر كبري من العلم، فمع أن        
الق. فقد هو الط ر ووشم آخ ن من جتاوز حياهتا البائسة خوفا منا مل تتمك   أن  التمريض، إال  

  ت كالدمية يث أصبح، حباستسلمت " خولة" حلياة الفقر و احلرمان اليت فرضها عليها زوجها و أهله
رة سلبية. ىل املرأة نظإة تنظر اسيثقافة ق م يف ظل  يف أيديهم وهم اجلهلة، و مل تظهر فائدة العلم و التعل  

         يله هو لمال يعلصدر  يكن ينظر إليها كزوجة بل كمزوج "خولة" مل ة هو أن  و ما زاد الطني بل  
 و عائلته. 

        ض الغتصاب مستمر جلسدها و هي تتعر   »ام بربرية" حتكي معاانة األنوثة رواية "أوش إن        
و عقلها وجهدها و مشاعرها و إنسانيتها فقد اغتصب جسدها يف طفولتها مث بعد زواجها فهي 
     تغتصب كل ليلة حيث ميارس زوجها املتوحش عليها شذوذه، و اغتصبت يف جهدها و مشاعرها 

  ها، و يسلب جهد و إنسانيتها حيث حرمت من كل شيء بعد زواجها، و حني ينبذ كل شيء فيها
 .تصبح بال قيمة     2«ات حول كل شيء متلكهو االلتف

ضوع اليت تعاجل فيها الروائية مو  بع االهتام امرأة...قلبها غيمة" مه رواية "أصاتقد  ما و هو أيضا       
إىل فقدان حياهتا نتيجة خطأ مل ترتكبه هي بل قدر عليها. ابلبطلة تؤدي  االغتصاب بطريقة أخرى
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اب نتيجة خمدر وضع هلا يف كأس عصري من طرف شاب تنكر هلا فالبطلة أيضا قد تعرضت لالغتص
 فيما بعد.

   يضع القارئ  طع سرديها غيمة" مبق"أصابع االهتام امرأة قلب روايتها لتبدأ الروائية "مجيلة زنري"       
ك هناشرف، فليس ق ابلل  ية تتعناوهلا ابلعرض يف روايتها قضتالقضية اليت ست أن  من خالله يدرك  يف جو  

 ئية:ار للمرأة مثلها. تقول الرواقضية أخرى ميكنها أن تتسبب ابلذل و االحتق

يكفيك أن تلفظ امسها عند مدخل البلدة لتتجه أصابع االهتام حنوها، "زيزي" االسم  »             
سب، و لكن صغر االسم لتحقريها أو التصغري من شأنا و ح   املصغر لـ"زينة"، إن أي أحد مل يدللها 

  يراها الناس تقطع الدرب الطويل، طريقها الوحيد بني البيت و املدرسة حيث تعمل، فال حيبها أحد، 
و هي املتهمة قبل أن أتمث؟ املذنبة قبل أن ختطئ؟ ال لشيء سوى    و ال يكلمها أحد و من يكلمها 

رب احلياة املوحش.. ال أنه ال يوجد من حيميها.. وحدها يف الدنيا بال أهل و ال سند.. وحيدة على د
عامل أحد خيرجها من الدوامة اليت تغوص فيها، لقد ودعت عامل األحياء و صارت تسبح أبفكارها يف 

 1«سكانه أطياف رمحاء كخالتها.

 بتهميشها تمعاجمل يقوملأن تفعلها  خلطيئة قبلاب اهتمتاليت  لة "زيزي" بطالروائية مأساة ال تنقل لنا      
ا املقطع و هلذ .اانهتاا و معأساهتالنظر إليها ابحتقار و ريبة على الرغم من أن ه املتسب ب الوحيد يف م و

" ي تسكنه"زيزيي  الذي احلالذي تصو ر فيه الروائية "مجيلة زنري" احملاوالت الفاشلة من قبل مراهق
"زينة"  ية عن بطلتهاالروائ قولت . لالعتداء عليها ما ميكنه أن يعرب  عن اخلطأ الكبري املرتكب يف حق ها

 ما أصاهبا: رغم كل   قة يف دراستهااليت كانت متفو  

   تساعدها ذاكرة قوية يف حفظ القرآن و الشعر، نظرا لكرب سنها و فصاحة لسانا،  »              
      النظر و مل تكن هذه املرحلة ممتعة، فكثريا ما كانت تسلط عليها تلك العيون النهمة اليت تسرتق

فائرها الطويلة، و لقد مرت ابمتحاانت عسرية كانت و ظ بإىل وجهها املليح، و صدرها الكاع
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و خاصة حماوالت االستدراج و االستغفال اليت يقوم هبا بعض  يها منها،األقدار يف كل  مر ة تنج
   خالتها إىل الكوخ املراهقني لالعتداء عليها يف املقربة؟ فقد كانت ختتبئ خلف األضرحة حني تسبق 

 منهم لتستمع من بعيد إىل أصواهتم:و تتملص  فرتاوغهم و حتس هبم يتعقبونا،

 اقتحموا الباب و ستجدونا ابلداخل. -      

 الباب مغلق من اخلارج. -      

 لقد رأيتها تصعد الربوة. -      

 هذا يعين أنا مل تلجأ إىل الكوخ.-      

ست بداخله، و تغيب يكانوا يتجرأون على فتح ابب الكوخ و هم يعلمون أنا لو كثريا ما        
ة عنها أصواهتم و هم جيوسون داخله قبل أن يعودوا على أعقاهبم ايئسني، و تكون هي قد غادرت املقرب 

 .1«الهثة األنفاس إىل بيت املعلمة

لفضيحة امن العار و  التخلصاملتواصلة يف حفظها لشرفها و "زينة  "و على الرغم من جهود       
يدة وضع بعد مك صبهاالذي اغت "عادل"ا تقع ضحية للشاب  أن  ده املقطع السابق، إال  الذي يؤك  

لزكاة. تقول حضار اإلتها املخدر يف شراهبا بعد ما استقبلها يف بيته الذي ذهبت إليه بطلب من خال
 ه يف البيت:وجود أمبها مهزينة بعدما أو  الروائية عارضة الكيفية اليت اعتدى هبا الشاب عادل على

 نزاملكت رها و جسدهانظرت يف عينيه فإذا رغبة جارفة قد سكنتهما و راحت تلتهم صد»       

 وساقيها.

 عطرك جذاب-         

 قال و هو يقرتب منها و حياول تنشق شعرها و تلمسه.      
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 ا حىت راحتفأظهرت ال مباالهتانتفضت مذعورة، فأطلق ضحكة عريضة، مث تشجعت       
 يده تنسل حنو يدها و حتتويها..دفعت يده بعنف و قامت تتحامل على نفسها.

 أريد أن..-     

ها، قيها و يقعدأحست بدوار جيتاح رأسها و خبدر شديد يف كامل جسمها خيلخل سا       
 فتهاوت مرتحنة على األرض مرتطمة مبسند األريكة.

 أخ .. رأسي.-       

ت طنها، فأمسكحني استعادت وعيها كان الصداع يثقب رأسها و آالم تشق أسفل ب       
        تكومت  يبوبة..الغ رأسها بني يديها و غمامة سوداء تغشي عينيها، كانت يف حالة من اليقظة و

         قظها  أيعلى األرض ساكنة حتدق يف أشالئها ذاهلة مدهوشة ال تكاد تصدق ما جرى حىت
 من ذهوهلا بقوله:

 ستتحسنني بعد حني، ال تقلقي فأان وحدي هنا حىت الصباح.-       

 رمقته بعينني كسريتني تغالب دمعها ما استطاعت.       

     مل فعلت يب هذا؟ مل حطمتين؟-        

 اختذ وجهه هيئة الصرامة و الوجاهة:        

 .1«ان أعرفك جيدا، فال داعي للتمثيلأ        

و مح لها  التهمة هبنه ألصق ا أ  خ شرفها ابلوحل، إال  ه من اعتدى عليها و لط  فعلى الرغم من أن         
 .املسؤولية بكونه يعرف أبنا عاهرة
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لفكرية  ريهتا امن خالل س هإىل فضح "الروائية مجيلة زنري"هو ذاك اجملتمع الذكوري الذي سعت        
 .رئيس فيهلسبب الاهو  اليت سعت فيها  إىل اعتباره أول من حياسبها على ما أصاهبا يف حني يكون

 د.ضي فيها واحاجلاين و القا،هي ذي إذن املعادلة الصعبة اليت مل يتم حلها بعد       

نوثة دون ضااي األديث على قركزت احليت" مجيلة زنري" هو أنا قد يو ما ميكننا استنتاجه من روا      
 ا النساء.هلتتعرض  عينةمأن تعطيها مسة القداسة، أو جعلها يف منزلة منحطة و لكنها عاجلت قضااي 

يها، بل تروي أيها فر عطي تو يف عرضها لقضااي األنوثة، تطرح أّناطا خمتلفة من النساء، دون أن 
 لطي.جا قامت به الروائية ربيعة األحداث دون التدخل أو املبالغة فيها و هو م

 :"لطيبيعةّجّر"دّمتظهرتّالذاتّالكاتبةّالفنيةّيفّالشخصياتّالروائيةّعن-3

بات            و حتيل عليه الذات الكاتبة من تقل  ما حتمله  املغامرة الكتابية هي رحلة املعيش بكل   إن        
ن يف تصريف أجزاء كبرية من سريته الذاتية التفن  » مبدع على زات تشهدها احلياة، فيعمل فيها كل  و ممي  

 .1ع أبحد أقنعتها"بواسطة استحضار شخصيات روائية يقوم ابالختفاء وراءها، و التقن  

 ن  أل »خالل عالقتها ابلشخصيات األخرى   منق وجودها احلقيقي إال  حتق  ن فالذات ال ميكنها أ      
فيه. فالذات تبنيها عالقة  احلكي عن الذات ال ميكن أن يكون منعزال عن السياق الذي انوجد

 مع اآلخرين مبختلف انتماءاهتم و صالهتم هبذه الذات و مع ما حييط هبا. 2«غريية

ي فهذه احليلة السردية تعطي للمرأة الكاتبة القدرة و إمكانية كتابة سريهتا أبكثر من طريقة، فه     
   ألن   ذي ينعكس مع شخصيات رواايهتاد اللتعطيها مصداقية التعد   ستوحي سريهتا من سري اآلخرينت
   من خالل اآلخرين، لذا، جند أن العديد  الذات تبىن السرية الذاتية ال تستعيد الذات فقط، ألن   »

دت و قد أك   من أن حيافظوا على متاسك األان، نوااب يستعيدون حكاايت حميطهم حىت يتمك  من الكت  
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فسري اآلخرين  س من السري الغريية للذوات األخرى و عليه،السرية الذاتية تتأس   بعض الدراسات أن  
 .1«ان للذاتتعترب مكو  

هؤالء يقتحمون األان  كل    إن   »ة يف السري الصغرى للشخصيات حيث نثبهي الذات اليت تبقى م     
السرية الذاتية تنبين من خالل سري اآلخرين، فالساردة جتد ذاهتا، و هي حتكي  لذلك، فإن   و ميلؤونا،

ة، مقتحمة بسري أخرى غريية. و هي أتيت على شكل سري صغرى يف السرية الذاتية، عن سريهتا اخلاص  
الساردة تسعى  وجودها له أمهيته يف معرفة الذات أكثر، فحني نقرأ هذه السري اجملاورة نرى أن   غري أن  

ه السري يف النص و ما هي ى هذة تكرارا لسري أسالفها. فكيف تتجل   تكون سريهتا اخلاص  أال  
 .2«جدواها؟

ا تكون ية بذاهتيه روابط عضو فمن الذات لتبين عاملا روائيا جتد "ربيعة جلطي "تنطلق الروائية        
 ها ارها و ثقافتهلا أفكمن خال تبث  لعواملها الروائية تدخل منها إىل و مفتاحا أو ثغرة    ما ألعماهلا مطع  

 ية اليت تسعىاف الرواأهدع حبيث تسعى إىل التوافق يف أهدافها م و أحالمها اليت هي أحالم اجلزائر،
 بري بدورها.إىل التغ

ي ليت تعطا  نصوصها.ز يستطيع أن يستكشف خباايف و ممي  فـ"ربيعة جلطي" تكتب لقارئ مثق        
نفيس عن ن عبارة عن ت، ستكو تغيريايهتا أبعادها يف التغيري. فما فائدة الكتابة إذن، إذا مل حتدث اللروا

 الذات فقط، و لكن الكتابة عندها جيب أن تساهم يف إغناء التيار األديب.

الذات اليت تكتب عنها "ربيعة جلطي" هي ذات فنية ثقافية، لذلك جعلت بطالت رواايهتا  إن        
 "ربيعة جلطي "ح لرواايتدر كبري من الثقافة و املعرفة ابلفنون و العلوم على اختالفها. فاملتصف  على ق

لن جيد صورة الذات األنثوية التقليدية، الناعمة  »ق(اندي الصنوبر و عرش معش   -لذروةالثالث )ا
ل صورة األنوثة واملستضعفة و املساملة، فهي تنتزع هذه الصورة عن الذات األنثوية... لتقول من خال
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ا هناك  البديلة اليت تطرحها يف نصوصها  إن  األنوثة أعمق و أبعد عن تلك الصورة التقليدية ، و إن 
امة ال غىن عنها ية و اجلمال و الكر و احلر   حتديدا يف العمق تلتحق مبلحمة احلياة احلقيقية، حيث احلق  

 .1«الستمرار احلياة

ائية، ية النسية الروائر النمطرأة على اختالفها، و هي بذلك تكستكتب "ربيعة جلطي" عن امل      
 قافتها.ثا و يف هتو  قيف ،فهي ال تكتب عن املرأة ابعتبارها ضحية، بل تكتب املرأة يف جربوهتا 

نا كن مبا أن  ية، و لأو األنثو  فالروائية " ربيعة جلطي" تتمظهر يف شخصياهتا سواء الذكورية منها      
ا ذات هاهت فيمتليت انا إلسقاطات  الذات األنثوية فسنركز على الشخصيات األنثوية بصدد دراست

 .الروائية و ما هي جدواها؟

هتا، و مل يكن كربايئها و قو    ، البطلة "أندلس" هي الروائية " ربيعة جلطي" بكل  "الذروة"ففي رواية       
       يبلغ النص  »ندلسية و اليت من خالهلا هلا األاختيارها هلذا االسم عشوائيا و لكنه يرمي إىل أصو 

االشتغال حنو الفضاء املطلق و رحلة السفر البعيد  قات األان الالشعورية و إسقاطاهتا... حد  يف تدف  
 2« عنها النص يف استفهامات حائرةرب  و يع حيث تغيب ماهيات الذوات و تبقى حرقة حتنان التذكار.

سها جلميع شخصياهتا اليت تعاجل هبا العديد من القضااي اليت ترتاوح بني تلب  ى يف قدرة الروائية على تتجل  
 الذاتية و الفنية و التارخيية و الدينية و الوطنية و غريها.

لة سم البطاده لذي جس  فرواية " الذروة" هي سرية عن انتمائها إىل األصول األندلسية و ا      
ا يس تشاهبلشبهها، تية ن أندلس شخصجتعل م "ربيعةــ"ة فية و رمزي"أندلس" اليت جعلتها شخصية قو  

          تنتمي  "أندلس "ةد  شكليا و لكن يف مسرية احلياة، يف عالقتها ابجلدة و العامل السياسي. فج
ر ها أمو هي كل   و الفن   اء و، اجلدة، الغنإىل عائلة أندلسية و حفيدهتا أندلس أقرب عالقة إىل اجلد  

 ة كبرية.قو  "جلطي ربيعة "تربطها ب

                                                           
 .180املواجهة و جتليات الذات، ص -املكان و اجلسد و القصيدة فاطمة الوهييب:  - 1
اهات ، ص  سعاد جبري سعيد - 2  .70: سيكولوجيا األدب املاهية واالجت 
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          لزواج ابض عرضا عت أن ترفها الروائية يف بطلتها "أندلس" اليت استطاة اليت تبث  ا القو  إن       
 املقطع ل هذار من خالمظهو هو ما يت ،د نفسهاإلنسان سي   ا تؤمن أن   ألن  ال  من احلاكم ال لشيء إ
 محقاء. لد سوىمن ترفض أن تكون السيدة األوىل يف هذا الب - »الذي تقول فيه الروائية:

يف أمر  األوىل سيدةاحلمقاء اي سيدي من ال تعرف كيف تكون سيدة نفسها مث تدعي أنا ال -
 آخر، و هل تسمح يل بسؤال؟

 تفضلي. -

 يين السلطة اي تستهو ان الملاذا أان ابلذات؟ كثريات غريي أمجل و أهبى و أطوع يتمنني ذلك، أ -
 سيدي... ملاذا أان؟

 تغري صوته فجأة. صار أنينا عميقا، يفضح ضعفا ال يريده أن ينفضح:

لعارف ن علم الك عألنين ..ألنين.. ألنك أندلس، و ال شبيهة لك بني النساء، و أقول ذ -
 هبن. أان خبري ابلنساء، أعرفهن و أفقه يف أمورهن و أسرارهن...

ايء األنثى فيك....و رأيت أن مقام السيدة األوىل ال أما أنت اي أندلس فيعجبين متيزك و كرب 
 .1«تب و مدارج و مقامات فأنت الذروةيليق إال بك، مث إن األفئدة مرا

تكون  ا أنثى، و أنر بكونتفتخ و أن ري، إىل حمو املرأة النمطيةفالروائية هنا تدعو املرأة إىل التغي      
يزة أتسر مرأة ممابر" "عذراء" يف رواية "اندي الصنو  هي و ال أحد غريها. لذلك جعلت من بطلتها

أة ان" رمز املر م "تنهنلكتهقلوب الرجال و هي املنحدرة من عامل الطوارق الذي طاملا مسعنا عن قصة م
 احملاربة و املثابرة.

"عذراء". ففي رواية " اندي الصنوبر " تروي الروائية سرية انتمائها لعامل الطوارق من خالل البطلة       
ها، الذي هو يف حقيقة م  ها ألد من خالل جد  إنم الطوارق الذين تربطها هبم عالقة عضوية تتجس  

                                                           
 .211، ص  2010، 1لبنان، ط -: الذروة ،دار اآلداب للنشر و التوزيع ، بريوت ربيعة جلطي - 1
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األمر من الطوارق. فعذراء بطلة روايتها مل تكن ضحية بل الضحية كان مسعود الذي ظل يهيم حببها و 
 يتمىن أن ترأف حباله و هو يقول:

أال  ة هلا...غري جمهري ابلنسب... أإىل هذا احلد أان خملوق صلكن ملاذا ال تلتفت إيل و »            
 تراين؟

           ميت     اعرتفن بوسا واب ين رجل جذ  كل النساء مررت هبن و عرفتهن، صرحن أو حملن أن             
 ..و و و.جر.و دماثيت و وصل إبحداهن أن ابحت و اعرتفت بـ "شوفة" عيين اليت تفتت احل

را" ال تراين.. يبدو أنا ال حتسب يل حسااب، متر دون حىت أن تقع عيناها ـ"عذ لكن هذه ال           
إىل هذا احلد تتمادى الطارقيات يف مشوخهن.. على أية حال   علي، و كأنين أضع طاقية إخفاء.. أ

        و انصهاري  يب، و تدرك انري ومهما كان فإن شيئا عميقا بداخلي جيعلين شبه متأكد أنا تدري ما
و جنوين و ضعفي الذي يعثر خطوي، و يلعثم لساين كلما قدمت لتتفقد فيلتها ... ليس من به مثلها 

 .1«هذا الزلزال الذي حيدث كلما مرت يقظة يفوته

لتكسر هبا ع اجملتم دب و تغيريو هبذا فهي تسرتجع بعذراء دور املرأة يف محل رسالة الوجود و األ      
   ليت عهدانها قضااي ان الععاجلت قضية خمتلفة  "عذراء "ّنطية املرأة الضحية، و اليت من خالهلا أي

لهم رق الذين متثد الطواقاليتيف الرواية النسائية و هي دور املرأة الضحية. و من مث البوح بعادات و 
 لوقوع يف عاملا بدل االقهاالحتفال بطالبطلة "عذراء"، هذه التقاليد اليت تعطي للمرأة القدرة على 

 بها.احلزن و املرارة اليت ختافها املرأة و تتجن  

   ريته عها لسخسامة بعد مساو أبكثر الرجال  " يف اإلطاحةعذراء"تقول الروائية و هي تربز قوة        
 من حفلة الطالق.

                                                           
 .20،  ص 2012، 1اجلزائر،ط -لبنان  ،اجلزائر العاصمة-للعلوم انشرون ،منشورات االختالف،بريوت: اندي الصنوبر، الدار العربية  ربيعة جلطي - 1
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ن ان الغناء يصل عناكقبل..  نعم ..حفلة طالقي مل تشهد مثلها مساء الصحراء من  »             
   ب ناء تتسر  ر و احللبخو السماء املفتوحة على الغيب و الغياب، و الرقص يف أوج جنونه، و رائحة ا

 إىل أبعد خلية يف أجسام احلاضرين.

من     عيين العارفة عرته حطيت عيين على واحد منهم.. كان أومسهم و أمجلهم وجها و جسدا،       
 1«طرفة رمش..

هتا و سحرها انعكاس للصدق الفين للروائية، فعالقتها يف تعاليها و مشوخها و قو   "عذراء"ـ ف      
      من أمها "ربيعة جلطي" هو جد   "سيدي احممد بن بوزاين"بعذراء و ابلصحراء هي عالقة طبيعية، 

 .و هو زعيم صحراوي، و بذلك يكون احلديث عن الصحراء حديث داخلي عضوي جواين

       د االنتقائية يف كتابة سريهتا الروائية تتقص   لها شذرات من السرية ، ذلك أن  رواية تتخل   فكل       
من أجل معاجلة القضااي اهلامة بصدق فين حقيقي،و ذلك عن طريق خلق نوع من التباعد بني 

األدب ، » ن  أل حداث الروائية بشكل أعمق التجارب الشخصية و الواقع الفين الروائي قصد تفعيل األ
احلياة مصدرا مهما  ة و تظل  قراءة للحيا ه يظل  مهما يكن غرائبيا مبتعدا عن الواقع املألوف، فإن  

 .2«لألدب

 ري على خطنيستؤال الوجود من خالل خلق شخصيات رواية هي سؤال و استشارة س فكل         
يكتشفها، وخط  و يةالثغرات الفنمتوازيني، خط مجايل تفرض من خالله على القارئ أن يكمل بعض 

نني وهو سم اجلابث د  مفاهيمي غرضه خلخلة بعض املفاهيم مثل الوجود الذي يتمظهر من خالل التح
 ده لنا روايتها األخرية" عرش معشق".ما جتس  

                                                           
 .16ربعة جلطي: اندي الصنوبر، ص  - 1
 -  من خالله عن عالقتها ابلطوارق ، و الذي أطلعتين2013-11-02من خالل حديث مجعين ابلروائية ربيعة جلطي يف معرض الكتاب الدويل يوم 

 أبصوهلا األندلسية.و قبله 
 .175: األدب و احلياة من الرسالة إىل الصمت، ص  جمدي توفيق - 2
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يست األم ل ض، أي أن  فالروائية قد تكلمت عن الوالدة جبعل اجلنني هو من حيس أبمل املخا     
ذا كان هذا خاصة إ ، وبه هو أيضا يتعذ  ب، بل هو أيضا يشاركها عذاابهتا، ألن  تتعذ   وحدها اليت
 ية: لروائاعذاابهتا تبدأ مع مرحلة والدهتا. و يف ذلك تقول  ذلك أن   اجلنني أنثى،

 سوف أقاوم و سأتلكأ حىت أخر جهد من طاقيت. »      

 األايم بل عليه بقيةالفعلية اليت سأجهل هي آخر مقاومة أم أول درس يف ممارستها         
 القادمة.

          وينؤكم لو تركتملن أترككم أيها السفلة خترجونين هكذا بسهولة. ما الذي يسي-        
 !و شأين؟

 هلزمية..ة و االنكسار و اوكانت اللحظة احلامسة آه من تلك اللحظة.. أول مذاق للخيب             
 حلظة الطرد من اجلنة.

 !ما هذا ؟ بنت.. ؟-
يزان ه يف موجودي كل قالت القابلة بصوهتا املقعر.. كأنا تطرح سؤاال استنكاراي يضع     

 الشك.
 ة..كأن القابلة تشك يف كينونيت أو تستهزئ هبا. كأنا غاضبة أو ساخر     
 كأنا تقول:    
لعسرية لوالدة ااهذه  هل يعقل أن تتواىل تفاصيل املراحل املرة القاسية مجيعها تلك، يف  -

 الصعبة فتتمخض يف ناية أمرها عن.. بنت؟

 !!!!بنت؟؟؟؟-   

و هي ترفعين من قدمي من منبت الساقني ابلضبط.. أصابعها اخلشنة تطوق كاحلي بشدة،           
شعرت ابلدوخة، كنت أترنح يف اهلواء يف ال توازن غريب، مل أميز فيه الفوق من التحت، و حني توالت 
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ابت كفها على أسفل ظهري عدة مرات، بلغ مين الغضب أقصاه و بلغ السيل الزىب، فصرخت فيها ضر 
حبدة، فتوقفت عن ضرب مؤخريت. كانت أول صرخة احتجاج يف عمري.. وألول مرة أدرك أن يل 

 .1«حويل صوات يدرأ عين الغنب، مسعته، كان خيرتق ما

         تيه        أند الذي سؤال الوجو  ه اجلنني الذي يتفلسف يفن  ه اجلنني الناطق يف كل منا، إن  نعم إ       
 .ا إاناثا كنو حنن لسنا خمريين، ليحكي االرتباك الذي نعيشه منذ والدتنا ال سيما إذ

دأ وجود، فهو يبلسفة المبين على ف و يف املقام اآلخر الرمزي، تشري الروائية إىل أن السرد الروائي       
خوص اليت اخل الشدتغلغل تالصوت للروائية و هي ظل  ينتهي حبالة والدة ينبعث منها  حبالة والدة و

 ختلقها معاانة وجودها.

طلة الل البالقبح" من خ"و يف معىن الوجود، تعاجل الروائية "جلطي" قضية أخرى و هي قضية        
ية اليت ة بني الروائالرواي هذه يف"جنود" أو "زليخا". و لرمبا يتساءل أحدان عن هذه املفارقة اليت حتدث 

 خللقي.املستوى لى اعهلا قدر كبري من اجلمال، و بني البطلة اليت تعاين من البشاعة و القبح 

ا يستطيع أن مب حيس   ونية ابلقبح من ابب مبدأ اإلنسا فحىت و إن مل يكن املرء قبيحا، فهو حيس  
 يف احلياة. الدخول وعيةمال ابلنسبة هلا مشر اجل ه اإلنسان القبيح و خاصة األنثى اليت يعد  حيس  

ليس الطول املبالغ  »بيعة جلطي" بطلتها "جنود" قائلة:و على الرغم من البشاعة اليت تصور هبا "ر       
  حظي يف اجلمال مثل حظ زرافة أبقدام مجل و رأس ضفدع  فيه لقاميت وحده ما يقلق نفسي، بل إن  

يولد مليحا. أان لست كذلك.. ليس من ابب التواضع الكاذب  و أنف فيل.. كم هو حسن احلظ من
 .2«!أقول هذا..أبدا، بل أان لست مجيلة قط، بل بشعة، ذميمة، قبيحة

                                                           
 15-14: عرش معشق، ص ص  ربيعة جلطي - 1
 .40املصدر نفسه ، ص  - 2
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عضهما، بيشدمها إىل  ا رفيعاك خيطهنا  لنا أن  دوار بني القبح و اجلمال تبني  ا يف تبادهلا األ أن  إال        
     جلمال بدال اىل هذا ظر إفاجلمال احلقيقي هو مجال الروح أو اجلمال الداخلي و ابلتايل علينا الن

ا كانت ا لطاملية ألنمن بطلتها ذاات قوية الشخصالروائية لذلك فقط جعلت  ،من اجلمال اخلارجي
       رغم جنود" على الغرم بـ"ر" يية، و هو ما جعل "عبد القادالذات املبثوثة يف رواايهتا ذاات ثقافية فن

لى عكسها جلمال عامن  من الفارق الشاسع بينهما من انحية اجلمال، فهو قد كان يتمتع بقدر كبري
 هي، ولكنه استطاع أن يغرم هبا. 

ه لذي حتسا لصدق الفيناهذا هو اجلمال الذي تعرضه الروائية " ربيعة جلطي" و الذي يعكس        
ب أن ،فـ"ربيعة" حتيئا منهشقدم ياجتاه اآلخرين و اجتاه ما تكتبه يف رواايهتا. فالروائي يف كل شخصياته 

اس بطبعه نسان حس  تب إالكا ن  نها، مث إشبهحىت و إن كن  ال ي  صادقاتا ليكن  الهتبط ص كل  تتقم  
 حىت و إن تفاوتت درجة اإلحساس من إنسان آلخر.
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 ة حول الذات،الكاتب ركز املرأةمتالكتابة النسائية تقوم أساسا على  ن  توص لنا إىل فكرة مفادها أ       
دة رؤى متعد  و خمتلف  طرحبخر ايت النسائية جند حضورا واسعا لآلح مغاور الروانا وحنن نتصف  غري أن  

 إىل أخرى. ختتلف من روائية

 آلخر كتابة ااتبة إىلالك /رأةى ابملمن هنا كان لزاما علينا أن نتساءل عن السبب الرئيس الذي أد        
 ها سردها.نبثق منيت يهتا، وهي اليت سعت دوما ألن تكون ذاهتا هي البؤرة األساسية اليف روااي

العالقة بني األان واآلخر تثري إشكالية سردية ترتبط بوعي املرأة يف استدعائها لآلخر مبا هو  إن         
على اآلخر الغريب أو اآلخر االستعماري واملتلقي  سم ابملرونة والتشابك من حيث انفتاحهمفهوم يت  

مرآة للذات اليت »اآلخر الذي حنن بصدد دراسته هو اآلخر )الرجل( من حيث كونه   أن  وغريمها... إال  
الصورة املثلى اليت ترمسها الذات لآلخر هي نفسها الصورة اليت حتاول  تعكس صورها املتالحقة، بل إن  

 بصحبته إال   رمسها وهي تعيد كتابة اترخيها واتريخ اآلخر بوصفه عالمة على احلضور. فاآلخر ال يعتد  
 .1«إذا كان قرين الذات

إدراك حضور »لية عم  أن  إال   2«ل مركز الشعور عند اإلنسانالذات تشك  » وعلى الرغم من أن        
الوعي ابلذات واهلوية يتنامى ويزداد عندما  ز، كما أن  ي إىل شعور الذات ابالختالف والتمي  اآلخر يؤد  

تعقد الذات املقارانت مع اآلخر يف نواحي التضاد واالختالف، أو التوافق والتشابه، وعندما تعاين 
ل، ويربز الوعي بوجود ك  وجية تبدأ اهلوية ابلتشواإليديولالذات اآلخر، وتظهر الفوارق اخللقية واخللقية 

 .3«هوية اآلخر أيضا

لذلك، فقد كانت كتابة اآلخر يف األعمال السردية النسائية أتخذ أبعادا خمتلفة تعكس معها       
هذا » أفق اإلبداع ألن   ى فيها قدرة الذات على شق  تتجل   ةعاهتا يف خلق كفة إبداعيوعي الذات وتطل  

                                                           
 .159عبد القادر الغزايل: الصورة الشعرية وأسئلة الذات، ص - 1
، 2009، 1األردن، ط -األموي حىت ناية العصر العباسي، عامل الكتب احلديث، إربد ويخ: صورة اآلخر يف الشعر العريب من العصر ذسعد فهد ال - 2
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  مبرور الزمن، والسيما واحد ورؤية واحدة وحساسية واحدة اآلخر ال يبقى على وترية واحدة وشكل 
 .1«يف الرواايت اليت حتمل الطابع التارخيي وسياقاته وإشكالياته

نقطة االلتقاء »فلطاملا كانت العالقة بني الرجل واملرأة عالقة صراعية تصادمية لذلك قد تكون        
    2«ل املادة األساسية ملشروع السرد الروائيان واآلخر داخل إطار هذا املفهوم هي اليت تشك  بني األ

 .3«صورة اآلخر تظهر دوما مرتبطة ابألان ضمن فعالية جدلية ال تقبل اخلطأ إن  »من حيث 

        قراءة الذات تنعكس »  من خالل اآلخر ذلك أن  فاإلنسان ال يستطيع أن يعرف ذاته إال        
تعريف يطلق على )األان( ميكن أن يطلق على اآلخر   كل    لذلك 4«من خالل اإلسقاط على اآلخرين

    الذات / األان هي مركز الشخصية يف نفس الفرد اإلنسان، فهي تنمو وتفصح عن قدراهتا» كما أن  
 .5«من خالل البيئة احمليطة أو الوسط االجتماعي

أصل فهم الطبيعة املشرتكة  يف فهم العالقة بني الرجل واملرأة اليت تظل   وقد كان للمرأة رأي آخر       
جوهر املسألة يف جدل عالقة الذات ابآلخر يظهر يف فعل الكتابة عن الذات، حيث حتدث  »بينهما فـ 

كربى املواجهات بني طريف هذه العالقة اجلدلية، فما إن تبدأ رحلة الوعي ابلذات والكتابة عنها، حىت 
ل وحبث عن املعىن وسؤال الوجود، وتغدو  الذات ابلبحث عن هويتها، وتغدو الرحلة خطوات أتم   تبدأ
ف إىل موقع )األان( يف هذا العامل، وتصبح احلدود الفاصلة بني هذا خطوة من اخلطوات حماولة تعر   كل  

وح خبصائص هذا صراع، كما تصبح قضية الب املوقع )الذايت( ومواقع الذات األخرى مسألة شائكة وحمل  
 .6«اخلوف منه آبن واحد الثقة ابآلخر وكل   املوقع الذايت لآلخر قضية حتتاج كل  

                                                           
،دار احلوار للنشر و التوزيع  -دراسة يف امللحمة الروائية" مدارات الشرق" لنبيل سليمان-: مجاليات التشكيل الروائي يتحممد صابر عبيد: سوسن البيا - 1
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الشهرايري يف العديد من األعمال السردية الروائية النسائية ما فتئ   حضور اآلخر أو اآلخرإن         
           والسيما  ملرأةخمتلف التقنيات اليت عكست العالقة بينه وبني ا يلفت األنظار إليه فيما خيص  

 .1«ة الرجل يف فنون القول املختلفة، ومن ذلك الروايةة املرأة على اإلبداع، وحىت منافسمقدر »يف 

ّامني:مستغّالماآلخرّوأتنيثّالروايةّيفّروايةّ"ذاكرةّاجلسد"ّألح--1
نيث أتّنا تكمن يف ودها، إسر بة يف رأينا فيما سبق أن تقنية التأنيث اليت اعتمدهتا املرأة / الكات       

 نوان األنوثةعذي يعد ا الاللغة اترة عرب خصائص معينة ترتبط يف جمملها ابألنوثة السيما عرب جسده
مى ابلسرية ء ما يسلوا ورمز اخلصوبة وابستخدام ضمري املتكلم اترة أخرى من خالل سرد الذات حتت

ذلك  هو "مستغاّني أحالم"ـسد" ليف رواية "ذاكرة اجلالذاتية النسائية، إال أن األمر الذي شد انتباهنا 
ثر تعقيدا ات األكتقنياحلضور املختلف لآلخر الرجل، والذي ترى فيه الروائية تقنية أخرى من ال

 ورها.بة الذات وحضثرة كتالى كوصعوبة يف حتقيق التأنيث الروائي كيف ال وقد تعودان يف كتابة املرأة ع

ائي بشكل و الرو لسردي أاية اي ترى؟ وما هي دالالهتا يف عملية التأنيث فكيف تتم هذه التقن     
 خاص؟

أبرز صورة ظهرت هبا املرأة يف زمن ما قبل الكتابة )كتابة املرأة( هي صورة )شهرزاد(، بطلة  ن  إ      
)ألف ليلة وليلة(، حيث مل تكن حتكي وتتكلم، أو تؤلف فحسب، ولكنها كانت أيضا تواجه الرجل، 

عه تواجه املوت من جهة، وتدافع عن قيمتها األخالقية واملعنوية من جهة أخرى على حد تعبري عبد وم
 .2هللا الغذامي

ص بنات جنسها من بطش شهراير أو ابألحرى يفقد كان لصوت شهرزاد دور كبري يف ختل       
يلة على أنا امرأة حتكي مبا أن صورة شهرزاد جاءت يف ألف ليلة ول» ختليص األنوثة من ربقة الذكورة و

                                                           
 .13إبراهيم حممود: زئبق شهراير مجاليات اجلسد احملظور، ص - 1
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ن أجل بقاء الذات وبقاء اجلنس صورة التحدي والصراع م -فيما يتضمن  -هذا يتضمن  وتقص فإن  
والذي كان له دور أكثر حيوية ولغوية وهو حتقيق أنوثة السرد من خالل جعل املرأة  1«اي ومعنوايجسد

     الوقوف على صورة املرأة من خالل شهرزاد سوف يكون وقوفا لذا فإن  »،ساردة والرجل مستمعا 
على زمن ثقايف وحضاري كامل. وهو وقوف على اتريخ معنوي واعتباري يكشف عن املرأة بوصفها 

 .2«ومركز املرأة فيهالعريب ّنوذجا وبوصفها فعال وبوصفها لغة. كما يكشف عن املخيال الثقايف 

ستطيع ي ما من أحد قة اليتته املشر هبا إىل تغيري املوازين وإعطاء السرد صور  ه املخيال الذي دفعإن        
 إنكارها واليت تتضمن فيما تتضمن أتنيث السرد.

ضروراي مبا زما و الحى أمرا وللحفاظ على هذه الصورة، فإن التفكري يف آليات جديدة للتأنيث أض      
 توبة.السرد أخذ صورة جديدة للحكي وهي الصورة املك أن  

تغري بل الكتابة و من ما قاد يف ز أتيت شهرزاد املعاصرة إذن لتواصل لعبة التحدي اليت أعلنتها شهرز       
 تقل أمهية العاصرة اد املشهرز  أن  على جمرى السرد والتأنيث بغية اسرتجاع حقها املسلوب، والتأكيد 

ته ألنثى يف صور رتبط ابالذي اوأدبية عن شهرزاد ألف ليلة وليلة، فلطاملا برهنت املرأة على أن السرد 
ئية "أحالم ع الروامفها الشفوية ال يزال ينضح ابألنوثة يف صورته املكتوبة، واليت ميكن أن نستش

    شعل من جديد ملة املثواي حا أن يكون السرد أنأتىب إال  اليت يف روايتها "ذاكرة اجلسد"  مستغاّني" 
ا دسار  تجعل منهالرجل لأة و وار بني املر ة السردية املعهودة يف خلق تبادل األدمن خالل تغيري اللعب

 تية والتجاربة والذاألنوثابردا على االدعاء ابنشغال الروائيات »تكون هذه التقنية أيضا ل لروايتها
 .لكتابة العاطفية يف ا
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اجملتمع والوطن ضمن  رجل لدور السارد الذي حيكي معاانةتقمص ال »إذن يفة وتتجلى هذه التقني     
 .1«إطار أوسع تطل منه معاانة الذات األنثوية يف صورة يرمسها اآلخر

واية الر رمبا قلنا ائي.وللفن الرو لقد آن للمرأة أن تستعيد جمدها الضائع ولكن هذه املرة من خالل ا      
ل ما ككنه احتواء  ميد الذي لوحياألنا متاثل املرأة يف تشكيالهتا ومساعيها وألن الرواية  الفن السردي 

 يعرتي املرأة نظرا لطبيعتهما املتشاهبة.

   حتويل الرجل إىل مكتوب مث حترير اللغة »يف   شيء فإن  لغوي قبل كل   الرواية هي فن   ومبا أن         
     ن املرأة من أن تقابل الرجل انكتابية ابنكتابية فتعمل من خالل رواايهتا مك    2«ةمن سلطة الفحول

على مبدأ تبادل األدوار، فقد كتب الرجل املرأة يف سروده متومها أنه يعرف املرأة أكثر من نفسها، 
ه ومشاعره، أحاسيس علته هو أيضا بطال لسرودها، فكتبتفبادلته املرأة الكاتبة هذه اإلنكتابية أبن ج

هذا »وعمدت على استنطاقه والبوح بدواخله اليت رواها بضمري املتكلم، وهي تقنية جديدة توحي أبن 
، فصارت اللغة حرة من جهة وصار الكاتب الفاعل صار مكتواب مفعوال به مما رفع سلطانه عن النص

 .3«مرأة جمال ألن تداخل الفعل اللغوي وتصبح فاعلة فيهلل

      اليت عملت سد" للروائية "أحالم مستغاّني" نستشفه من خالل رواية "ذاكرة اجلوهو ما        
 م الرجل هنا، كسارد لألحداث خيلقولعل استخدا»من خالهلا على جعل الرجل ساردا لروايتها 

مساحة نفسية لدى املتلقي، فيستقبل النص مستشعرا حيادية املؤلفة، ويقتنع أن الكاتبة ال تؤرخ 
لتجعل بطلها يقول ما تريده هي، فيظهر وكأنه يعرتف بتفاصيل هامة  4«مذكرات شخصيةلتجارب و 

 عن حياته، وعن جراحه وآالمه ومشاعره النابضة ابلعشق  واليت يفصح فيها عن دور املرأة ومعاانهتا.
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األنثوي وختط ركة التأنيث اليت تعرتي السرد حل هصيلخا كان هلذا املخطط ما يفصح عنه يف تولرمب      
 مالحمه.

  

 

        

لنا أبن سعي املرأة قد تغري منذ روايتها ألحداث ألف ليلة وليلة واليت   هذه املقاربة توضح إن  
ما هذا التبادل  و ، لتعلن أبن السرد أنثوي سواء أكان السارد ذكرا أم أنثى،يكانت أبسلوب شفه

لألدوار بينهما إال خطوة كبرية حنو اإلقرار أبن السرد مؤنث، وبذلك خترج املرأة / املبدعة من عزلتها 
ال ميكن اخلروج منها إال حني يفصح الصمت عن نفسه، أي حني تتكلم األنوثة، بصفتها »اليت 

 .1«هذه، يف الذكر واألنثى، فتعيد تشكيل اللغة وتشكيل العامل

 فانظر إىل هذا املقطع الذي يقول فيه خالد:      

                                                           
 .24انهد بدوية صبح: اخلروج من العزلة، ص - 1

 من بطش شهراير
 وقبضته احلديدية
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أنين قادر على الكتابة عنك فأشعلت سيجارة عصبية، ورحت أطارد دخان شعرت »        
 حرائقها مرة فوق صفحة. ت، دون أن أطفىءالكلمات اليت أحرقتين منذ سنوا

 هل الورق مطفأة للذاكرة؟       

 احلنني األخرية، وبقااي اخليبة األخرية.. نرتك فوقه كل مرة رماد سيجارة      

 أو يشعل اآلخر؟ من منا يطفىء      

 ال أدري.. فقبلك مل أكتب شيئا يستحق الذكر.. معك فقط سأبدأ الكتابة.      

من حقي أن أختار اليوم كيف ثر أخريا على الكلمات اليت سأنكتب هبا، فوال بد أن أع      
 ك القصة.أان الذي مل أخرت تل أنكتب.

قصة كان ميكن أال تكون قصيت، لو مل يضعك القدر كل مرة مصادفة، عند منعطفات      
 فصوهلا.

 من أين جاء هذا االرتباك؟    

 وكيف تطابقت مساحة األوراق البيضاء املستطيلة بتلك املساحة الشاسعة البيضاء للوحات      
 مرمسي؟مل ترسم بعد .. ومازالت مسندة على جدار مرسم كان 

ما غادرتين قبلها األلوان. وحتول العامل إىل جهاز تلفزيون عتيق، وكيف غادرتين احلروف ك      
 يبث الصور ابألسود واألبيض فقط؟

 .1«ويعرض شريطا قدميا للذاكرة، كما تعرض أفالم السينما الصامتة      

                                                           
 .9أحالم مستغاّني: ذاكرة اجلسد، ص - 1
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األنوثة  رة علىة من نظالرجاليفاملالحظ على هذا املقطع أنه مساحة للقول عما خيتلج النفس      
، هي القدر ي اللغةة، هالرواية هي الذاكر  ما يسردها "خالد" بطل وإحساس هبا، فاألنوثة هنا حسب

              .مازال ينزف وي الذيألنثالذي ال مفر منه، هي الكتابة اليت تسائل الثقافة واألزمنة، هي اجلرح ا

 ملعىن املخبوء عن األنوثة:يفسر ا ولعل يف قول "خالد" ما      

كنت أحسدهم دائما، أولئك الرسامني الذين كانوا ينتقلون بني الرسم والكتابة دون »      
 .ون كلفةدتني جهد، وكأنم ينتقلون من غرفة إىل أخرى داخلهم. كأنم ينتقلون بني امرأ

 !المرأة واحدة كان ال بد أال أكون رجال          

 إذن.. األكثر بوحا واألكثر جرحا.ها هو ذا القلم   

ها هو ذا الذي ال يتقن املراوغة، وال يعرف كيف توضع الظالل على األشياء. وال كيف ترش   
 األلوان على اجلرح املعروض للفرجة.

وها هي الكلمات اليت حرمت منها، عارية كما أردهتا، موجعة كما أردهتا. فلم رعشة اخلوف   
 كتابة؟تشل يدي، ومتنعين من ال

تراين أعي يف هذه اللحظة فقط، أنين استبدلت بفرشايت سكينا. وأن الكتابة إليك قاتلة..    
 1«كحبك.

 لة هنا أيخذ أبعادا داللية تفيض ابملعاين املرتامية هنا وهناك، فما الرسم والكتابة إال  معىن املساء إن        
رة واحدة مثلما يتخيل اجلميع، بل األنوثة ، واألنوثة ليست صو "خالد"امرأتني على حسب قول السارد 

         سر من أسرار الوجود واحلياة، سر تكون معه الكتابة حلظات من املراوغة واحلميمية، حلظات 
    من البوح واالستبطان والفرحة، حلظات من سحر الفن السردي الذي تعلن فيه اللغة عن أنوثتها، 

                                                           
 .10-9أحالم مستغاّني: ذاكرة اجلسد، ص ص - 1
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يف قول املستور ، يف قول الكيان األنثوي الذي أصبح جمازا لغواي  الهتا ورحالهتاعن كربايئها، عن متث  
 توحي به ذاكرة مؤنثة.

ألنا  واملتسارعة، ملختلفةحوالت افالكتابة أو الرواية هي العامل الوحيد الذي ميكنه أن يستوعب الت      
لى التوسل م" عحالة "أاجملال الوحيد الذي أيخذ فيه اخليال جمرى جديدا ينعكس يف قدرة الروائي

فة عن الصورة خمتلرى أخ آخر وصورة ون السارد ذكرا يصبح للكتابة طعمابآلخر يف رواايهتا؛ فلما يك
 فيها أنثى. املعهودة اليت يكون السارد

   حيز ال ميكن احتواؤه  و إّنا هي كل متكامل  فاألنوثة ليست صورة طبق األصل لكل أنثى، و      
 املرتامية، يقول خالد:أو القبض على أطرافه   

دما كنت ين تقريبا. عنآخر مرة استوقفتين فيها صحيفة جزائرية، كان ذلك منذ شهر »             
وار رفوقة حبمها، أتصفح جملة عن طريق املصادفة، وإذا بصورتك تفاجئين على نصف صفحة أبكمل

يك، ان حيتو ي كار الذصحايف مبناسبة صدور كتاب جديد لك يومها، تسمر نظري أمام ذلك اإلط
حتدث أ الذي  أانك مرتبكا، متلعثما، على عجل. وكأنين. كنت أقرأوعبثا رحت أفك رموز كالمك

 نا.إليك عين، ولست أنت اليت كنت تتحدثني لآلخرين، عن قصة رمبا مل تكن قصت

جزي كيف مل أتوقع بعد تلك السنوات أن حت  !أي موعد عجيب كان موعدان ذلك اليوم             
 .1«يل موعدا على ورق بني صفحتني، يف جملة ال أقرؤها عادة

أللغاز اليت ز من ابل لغ ود،األنوثة سر من أسرار الوج  لنا أن  يتعني  السابق املقطع  من خالل      
ملرونة اب توحي عريةشفك رموزها؛ فالسارد هنا، يفصح عن قدرة املرأة على كتابته بلغة  يستعصي

 ة.واالختالف وتقمص األنوث
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من أداة  فقد أضحى القلم.. أكثر»هي ذي األنوثة اليت ترتجم وعي األنثى وجتسد رؤاها للوجود،      
للكتابة، إنه سالح وأداة وجود، فهو الوسيط الذي يرفع احلواجز بني عامل الثقافة / الكتابة وعامل احلياة 

 .1«األنثوية ويفسح هلا جماال فيهالواقعية ألنه يفعل وجود الذات 

ل ون أو  تغري  م ين  إألشخاص. اا متاما مثل إن للوحات مزاجها وعواطفها أيضا .. إن  »يقول خالد:      
 !ما تضعينهم يف قاعات حتت األضواء

 ولكنين مل أقل هلا هذا.     

 قلت هلا فقط:     

   اللوحة أنثى كذلك.. حتب األضواء وتتجمل هلا، حتب أن ندللها وّنسح الغبار عنها،  -    
تتقامسها قاعة ل ا يفأن نرفعها عن األرض ونرفع عنها اللحاف الذي نغطيها به... حتب أن نعلقه

 األعني حىت ولو مل تكن معجبة هبا..

2«ا تكره يف الواقع أن تعامل بتجاهل ال غري..إن      
 . 

ون دوجودة، ملوجود مثلما هي ، تود أن خترج لوالقلوب العيون تسحر أنثى إال   اللوحة تهاه فما       
 خالد: رار ابلنقص يف سحرها وتوقها. ليضيفإخفائها أو جتاهلها، دون اإلق

مل حيدث مثل تلك املرة، أن شعرت حبزن وأان أرفع تلك اللوحات املعلقة على اجلدران، »      
ه ح. حبزنه وبفر لوحاته.بأيت أخرى، وأمجعها يف الصناديق ألترك القاعة فارغة لرسام آخر، سي لوحة بعد

 وبقصص أخرى ال تشبه قصيت.

 كنت أشعر أنين أمجع أايمي معك.       
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 فجأة، توقفت يدي وهي على وشك أن ترفع تلك اللوحة اليت تركتها لآلخر. 

على مساحتها سوى جسر يعربها من طرف إىل  أتملتها مرة أخرى، شعرت أنا انقصة. مل يكن 
 آخر. معلق حنو األعلى حببال من طرفيه كأرجوحة حزن.

وحتت األرجوحة احلديدية هوة صخرية ضاربة يف العمق تعلن تناقضها الصارخ مع املزاج الصايف  
 لسماء استفزازية اهلدوء والزرقة.

 تفاصيل جديدة، تكسر هذا التضاد، مل أشعر، قبل تلك اللحظة، أن هذه اللوحة يف حاجة إىل 
 وتؤثث عري اللونني اللذين ينفردان هبا.

يف الواقع، مل تكن "حنني" لوحة. كانت رؤوس أقالم ومشاريع أحالم جتاوزهتا األحداث خبمسة  
 ع قرن من الزمن.بعشر سنة من احلنني والدهشة، وليس فقط بر 

محلتها حتت إبطي، وكأنين أميزها عن األخرايت. كنت فجأة على عجل. أريد أن أجلس  
أمامها بعد كل تلك السنوات، حممال بفرشاة وألوان أخرى، ألنفخ احلياة والضجيج فيها، وأنقل إليها 

آخر يطغى  ر حلظتها هاجسحجرا.. حجرا. ولكن كان يف ذهين املبعث «قنطرة احلبال»أخريا حجارة 
 .1«كل شيء؛ كيف ميكن أن نلتقي بعد اآلن.. وأين؟  على

      الرغم  وعلى كنلو   نظره،املتأمل يف طريقة تفكري الرجل، يدرك أن األنوثة تظل انقصة يف إن        
 حلياة واليتنابضة ابة المن ذلك يبقى هلا سحرها الذي ال ختطئه حاسة الرجل، فهي تلك الصورة احلي

 يقول خالد:فءاته. حيققها اجلسد يف إغرا

 رفعت وجهك حنوي.»     
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مل أعد أذكره. لكن قبل أن أقول أية كلمة، كانت شفتاي قد  كنت أريد أن أقول لك شيئا          
ك كحزام، حتيط ب حيدةسبقتاين وراحتا تلتهمان شفتيك يف قبلة حممومة مفاجئة، وكانت ذراعي الو 

 وحتولك يف ضمة واحدة إىل قطعة مين.

 انتفضت بني يدي كسمكة خرجت لتوها من البحر، مث استسلمت إيل.         

 أسود، يوقظ رغبة قدمية ايكان شعرك الطويل احلالك، ينفرط فجأة على كتفيك شاال غجر       
توقيعي على  كان هباترت  إلمساكك منه، بشراسة العشق املمنوع. بينما راحت شفتاي تبحثان عن طريقة

 للحب.شفتيك املرسومتني مسبقا 

 كان ال بد أن حيدث هذا..     

أنت اليت تضعني الظالل على عينيك، واحلمى على شفتيك بدل أمحر الشفاه، أكان ميكن      
اخلمسون تلتهم شفتيك، وهاهي احلمى تنتقل إيل،  أن أصمد طويال يف وجه أنوثتك؟ ها هي سنوايت

 .1«رتباكوها أان أذوب أخريا يف قبلة قسنطينية املذاق، جزائرية اال

ال ميكن  ريد مغاير،خاص وطعم ف ا املقطع أن للجسد اجلزائري ذوقيعلن خالد من خالل هذ       
كهة ات الفا نكه مقاومته، كما أن لكل منطقة جزائرية نكهتها اخلاصة، نكهة ختتلف ابختالف

 ومذاقاهتا.

 يقول خالد: 

     عنقك. أختبئ طفال حزينا دعيين أتزود منك لسنوات الصقيع، دعيين أخبئ رأسي يف»     
 يف حضنك.

 دعيين أسرق من العمر اهلارب حلظة واحدة، وأحلم أن كل هذه املساحات احملرقة .. يل.     
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 !فأحرقيين عشقا، قسنطينة       

شهيتني شفتاك كانتا، كحبات توت نضجت على مهل، عبق جسدك كان، كشجرة         
 ايمسني تفتحت على عجل.

   جائع أان إليك.. عمر من الظمأ واالنتظار، عمر من العقد واحلواجز والتناقضات، عمر        
 نفاق.باك والالرتمن الرغبة واخلجل، من القيم املوروثة، ومن الرغبات املكبوتة. عمر من ا

 على شفتيك رحت أمللم شتات عمري.       

الرجل الذي قتلته طويال مراعاة  منك اجتمعت كل أضدادي وتناقضايت. استيقظ يف قبلة       
 لرجل آخر كان يوما رفيق أبيك.

 رجل كاد يكون أابك.       

 .1«على شفتيك ولدت ومت يف آن واحد، قتلت رجال وأحببت آخر.       

ة رأة / الكاتبمسه امل لغواي تر املرأة الرجل يف أتمله، فكان خطااب إنه اجلسد األنثوي الذي أشركت      
الروائي  يث الفنأتن آلخر الذي يبقى حلضوره تقنية سردية جديدة تسعى من خالهلا إىلوختط به ا

 حيث يقول خالد:

سيقول نقاد ميارسون النقد تعويضا عن أشياء أخرى، إن هذا الكتاب ليس رواية، وإّنا »       
 هذاين رجل ال علم له مبقاييس األدب.

       أؤكد هلم مسبقا جهلي، واحتقاري ملقاييسهم، فال مقياس عندي سوى مقياس األمل،  و       
 لكتاب..ذا اهوال طموح لدي سوى أن أدهشك أنت، وأن أبكيك أنت، حلظة تنتهني من قراءة 

 فهناك أشياء مل أقلها لك بعد.       
                                                           

 .173أحالم مستغاّني: ذاكرة اجلسد، ص - 1



  165 
 

الكتاب وأنصاف قرئي هذا الكتاب.. وأحرقي ما يف خزانتك من كتب ألنصاف ا       
 الرجال، وأنصاف العشاق.

من اجلرح وحده يولد األدب. فليذهب إىل اجلحيم كل الذين أحبوك بتعقل، دون أن         
 ينزفوا.. دون أن يفقدوا وزنم وال اتزانم.

 .1«ة، لطفلة كانت أنت.ر  خلجل.. كما تتصفحني ألبوم صور مصفشيء من ابتصفحيين        

       فلرمبا اعرتف السارد أبن الكتابة الروائية ليست هلا مقاييس اثبتة ميكننا من خالهلا احلكم        
على النصوص الروائية، فما الرواية إال أنثى، أنثى تعج ابحلياة لتضع عاملها اخلاص الذي تفوح منه قيم 

ذات أبعاد جتريبية معرفية  قد كانت النصوص النسائية الذاتية حبق مغامرة سردية»األنوثة ولغتها فـ 
وأنطولوجية عميقة الدالالت، فمن خالهلا سعت الكاتبات العربيات إىل إعادة صياغة معادلة وجودهن 

ية اليت عصفت هبا التناقضات االنقالبية اليت عرفتها اجملتمعات املستلب ومللمة أشالء ذواهتن املتشظ  
 2«ن ابخلصوص.العربية يف العصر احلديث وعلى مدى القرن العشري

ي" مستغاّن "أحالم أسهنالروائيات اجلزائرايت وعلى ر  وهذا التجريب يبدو واضحا أيضا عند       
      ارع الفحولة،نوثة تصألقت ألنوثة يف كل مساعيها ومدركاهتا وخرت لاليت محلت لواء التأنيث أبن نظ  

ة على وجه الروائيو ها األدبية من ال بل تتجاوزها ألن التأنيث قد طال كل شيء يف احلياة السيما
 يف التذكري، ى األصلن جر اخلصوص. فاملكان أنثى والذاكرة أنثى، والوجود أو احلياة أنثى، فحىت وإ

 ستبقى األنوثة رمز البقاء واخلصب.

ّ
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تّبّليسلقلاآلخر:ّسؤالّالذاتّوخصوصيةّالكتابةّيفّروايةّ"أعشابّا-2

ّسوداء"ّلـــّ"نعيمةّمعمري":

عائها لآلخر واالنفتاح د أساليب املرأة يف كتابة ذاهتا ويف التعبري عن هويتها من خالل استدتتعد        
كتابة اآلخر تعمل على أتنيث سردها، أيخذ هذا اآلخر بعدا   أن   "أحالم مستغاّني "ترى عليه. ففيما

ها ففي نظرها توتركيب اآلخر جزء ال يتجزأ من الذات مغايرا مع الروائية "نعيمة معمري" اليت ترى أن  
 هذه الذات ال تكتمل كينونتها إال   كانت املرأة، يف كتابتها، تكتب ذاهتا قبل غريها، فإن  »حىت وإن 

ك الرئيس للبىن السردية، سواء أكان هذا اآلخر ه يعترب احملر  بوجود اآلخر الرجل )اآلخر(، ذلك أن  
ه إن   1«هذا اآلخر جزء من فطرة املرأة، وحمرك لفيضها الشعوري، والالشعوري حاضرا، أم غائبا. إن  

الفيض الذي يرتمجه العنوان املوسوم بـ "أعشاب القلب ليست سوداء" اليت تفيض منها روح األحاسيس 
 ا، إال  النبيلة اليت تنادي مببدأ اإلنسانية، فاملرأة والرجل على الرغم من اختالفهما، والصراع القائم بينهم

ما يف حاجة إىل الرجل، وهو دوما يف حاجة إليها. مل ال ميكنه أن ينفصل، فاملرأة دائمتكا ما كل  أن  
ب حياهتا، إبمكانه أن خيصب سردها، وابلتايل يعطيها حركية جديدة لرواايهتا، فالروائية فهو مثلما خيص  

يف لعب الدور نفسه، لتغدو معها  ترى أنا قد كانت رمز اخلصوبة يف سرد الرجل وها هو دوره اآلن
هي سعي كل منهما إىل االكتمال ابآلخر، وليست عالقة ذات مبوضوع، بل »العالقة بني األان واآلخر 

 .2«ك متبادل بل عالقة تكاملهي عالقة الذات بذاهتا، وليست عالقة متل  

عمري" أن تكسر النمطية اليت هذه العالقة بينها وبني اآلخر هي وسيلة حتاول هبا الروائية "م إن        
تعودانها يف كتابة املرأة يف أن تكون األنثى دائما بطلة أعماهلا السردية، فهذا التوجه اجلديد يف كتابة 

إثباات للذات ولكن حتت راية مبدأ اإلنسان،  اآلخر الرجل ال يعترب خروجا عن الذات، بقدر ما يعد  
ا تنظر إىل النص السردي ابعتباره  أن  إلثبات ذاهتا، إال   لذلك حىت وإن بدا استدعاؤها لآلخر حماولة
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     احلديث عن اآلخر هو حديث  نصا أدبيا كليا ال يقتصر املرء فيه عن احلديث عن الذات، ألن  
كان اآلخر »عن الذات بصورة أو أبخرى، فهي ترى أبنه ال يوجد فرق بني الرجل واملرأة، ومثلما 

يشمل عامال مهما يف ختصيب داللة  -احلياة، فإن هذا اآلخر أيضا ضرورة ماسة الكتمال دائرة 
النص، وحركيته، وإيقاعه، وحىت البياض الذي جنده يف سرد املرأة، فسوف يسعى إىل ختصيب تلك 

 ويف ذلك تقول الروائية "نعيمة معمري":. 1«املعاين اليت تغيب، لكنها ال تزول

أنت، كل أنثى أتخذ مالمح وجهك أنت، نعومة كل أنثى ألتقي هبا جتعلين أحبك »     
 .شعرك، ابتسامة شفتيك،، جرأتك وكربايءك

كل أنثى تقع عليها عيين، جتعلين مرة أخرى، ويف كل املرات أحبك أنت، فكيف        
 !!أحببتك..؟

 كيف تورطت فيك؟      

 تراه حدث هذا صدفة؟ رغبة؟ أم قدرا؟      

أدمنتك من حيث كان املوت يتسلل إلينا من كل مكان،  ك، وكل ما أدريه، أنين اشتهيت       
 يقطفنا على مهل، ويالحقنا ابلزعيق وابخلراب.

 ؟!أحببتك نوارة وانتهى األمر فال داعي لتبكيت الضمري      

أحببتك كما أحبك من قبل زينو، وآخرون كثريون، أحببتك أان الرجل القوي الصارم الذي        
                                     ال أحد يلقي القبض على قرص الشمس                  كان دائما يعرف أن 
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ها، ت كل عشاقأنت املرأة اليت قتلت زينو، وقتل فمىت غرزت جنونك، أحزانك، أفراحك بقليب،       
و ها وجسدها من دمائهم، وجلست على رماد العمر وخرابه، امرأة تلهييدوأحرقتهم، مث غسلت 

 .1«ابلعاصفة، تفتح يديها، روحها، ودروهبا للريح

هبا   يتغزلاألنثى اليت ففي احلديث عن عالقة الرجل ابلوطن، حديث عن عالقته ابحلب، فهذه       
 :هو يقولو قية "اهلادي" ليست إال الوطن يف صورة حبيبة عاش معها البطل أقوى مغامرة عش

األرض احلنونة، األرض الطيبة، اليت تثمر ميالدان، ليلتها كان جلسدك مذاق األرض، »     
 وتعطف على موتنا.

ليلتها ظللت أنتشي وأثل بسمومك، مسوم األفعى، ليلتها ظللت أستمتع بلدغاتك،        
 لدغة، لدغة.

آه.. لكم كان لذيذا جسدك العاري ذاك، والذي ظل ليلتها يتسلقين وأتسلقه، أشده،        
لمي، عدون ي و داخلداخلي، حنلة كانت تنام ب شفه حبدس حنلة طلعت للتو منأعصره، أمتصه، أكت

ة، برعما طعة قطعققة، وبغريزهتا تلك كانت تعرف مسبقا مواطن العسل يف الزهرة، فأمتصك ورقة ور 
 ، وألعق شهد اجلسد.ابرعم

 ليلتها كان جلسدك مذاق العسل.      

 !اجلحيم من !من العرق !وغرقنا يف حبر من العسل      

وا ليلتها عزيزيت غري  مبيننا، أم تراهو قط، كم كانت درجة احلرارة القائمة فيما  ليلتها مل ندر             
 .2«نا، وحتتل سريران.موقع الشمس لتسكن جسدينا، غرفت
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األنثوي  رجل أهلبته انر العشق وسحر اجلسد فهاته العبارات احلميمة ال ميكن أن يكون قائلها إال        
الذي يسعى إىل ختصيبه وبث أنوثته اليت يرغبها، فاألنوثة مبثوثة يف كل شيء وحىت يف مبدأ اإلنسانية 

من خالل التواصل » ق إال  ق بني اجلنسني )ذكر أو أنثى( فالذات ال ميكنها أن تتحق  الذي ال يفر  
د فيها وظيفة توحيد ية تتجس  والتداخل يف عالقاهتا املتشابكة مع اآلخر، فطبيعة )األان( خربة شعور 

ل ل الذات األفكار الواعية وغري الواعية، والعواطف اليت تشك  أشكال وضروب نشاط اإلنسان، وتشك  
      ي إىل تكوين اهلوية القائمة على االختالف والتمايز الوعي ابلذات يؤد   معىن )النحن(، كما أن  

 .1«عن اآلخر

ما دام األدب  »آخر. ارواية "أعشاب القلب ليست سوداء" بعد ولرمبا كان الستدعاء اآلخر يف      
داخلنا فرصة التعبري عن ذاته، اآلخر املقموع واملكبوت بث فقط عن اآلخرين بل يرتك لآلخر ال يتحد  

 .2«واملنطوي وجعله حرا ومنفتحا داخل التخييل

التوازن املفقود بني املرأة والرجل إعادة  »ر الذات وانعتاقها يف فكتابة اآلخر إذن، وسيلة لتحر         
ه اليت دفعت ابلرجل وثقافته إىل األمام، وطمست م أنظمة التمركز وألياتالصعد وبذلك هتش   على كل  

دة للمرأة ولألدب الذي يقوم املرأة، وهي من انحية اثنية تسعى إىل أتكيد اخلصوصيات الدقيقة واملتفر  
صل برؤية املرأة لذاهتا الفكرية واجلسدية أم كان عاملا خارجيا يت   بتمثيل عاملها سواء أكان عاملا داخليا

ن يتجاوز الثنائية الضدية بينهما على املستوى يتصل مبنظور املرأة للرجل وللعامل؟... وتشكيل مكو  
 .3«البيولوجي والثقايف، والرغبة املضادة يف أتكيد اخلصوصيات املطلقة لألدب النسائي

   ا ألن  »ة أن تذوب يف اآلخر ويذوب اآلخر فيها خالقة مسات الفرادة اإلنسانية فاختارت املرأ       
نا تطمح إىل املصاحلة ابطنا وتفتح جمال احلوار املسؤول الذي إن عمدت إىل اإلاثرة ظاهرا فهي يف ظن  

                                                           
 .7سعد فهد الدويخ: صورة اآلخر يف الشعر العريب من العصر األموي حىت ناية العصر العباسي، ص - 1
 .69عبد النور إدريس: دالالت اجلسد األنثوي يف السرد النسائي العريب، ص - 2
 .639، ص2005، 1لبنان، ط -موسوعة السرد العريب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت عبد هللا إبراهيم:  - 3
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االختالف املشروع بني األان واآلخر أو بني األنوثة والذكورة  يؤمن إبمكاانت التآلف والتسامح يف ظل  
 .1«وذلك من منظور إنساين صرف

من دعاة الالجندر، فهي تكتب من أجل الكتابة ابحثة عن خصوصية الكتابة  "نعيمة معمريفــ"      
الفردية األنثوية يف ظل حبثها عن موضوع السرد وحتقيق أدبية النص دون العمل على إثبات الذات 

         الذي أسهم يف إنتاج مفاهيم جديدة مل يعد من املمكن جتاهلها حول دور الذات الفاعلة »و
         اليت حتمل العديد  "أعشاب القلب ليست سوداء"رواية وهو سياق ، 2«يف السياقات املختلفة

حتلق إىل عوامل »من التأويالت سواء يف ارتباطها الظاهري مبحتوى الرواية أو يف ارتباطها الباطين وهي 
وصوال  3«جديدة، خترتع، جترتح إسقاطاهتا على احلياة، وتنقل خرباهتا يف احلب واملوت واملعاين والقيم

 اجلمعية.إىل الوطن وهو املكان الذي تذوب فيه الفردايت واهلوايت أمام اهلوية 

 لربودة؟بة، لغر للوحدة، لل ، أان الرجل املنذورمنك بنوارة كيف أمكنين أن أقرت »تقول معمري:       

 كيف أحببتك، أم تراه كيف أحببنا بعضنا البعض؟ 

ان املشرتكة ما يكفي، ليجعل منا عاشقني نمني إىل احلب هل ألنه كان لدينا من األحز  
 واحلياة؟

 وقت ذاته، من نفس املكان وبنفس احلدة؟أم ألننا ننزف يف ال 

       ببنا، وطن جيردان حأم ألننا كنا حنمل نفس درجة احلنق، والغضب من وطن حيرمنا ممن أ 
 من كل شيء وال مينحنا أدىن شيء؟

                                                           
 .75، ص مدخل إىل سري الكاتبات العربياتيلة الطريطر: جل - 1
 .73ح: اخلروج من العزلة، صبانهد بدوية ص - 2
 .271أمحد ملحم، مسرية خريس: الرؤية والفن، ص - 3
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 والوحدة، واليت كان من حقها أن مل، الضائعة يف أراضي األأم ألنك كنت يومها الطفلة اخلائفة 
 تتأبطها، ويد متتد حنوها، فاحتميت بغاابيت؟تبحث عن ذراع 

 أم ألن كل شيء من حولنا كان ينهار، فالتصقنا ببعضنا البعض، وترممنا ابحلب؟ 

آه .. احلب .. احلب .. )املعزوفة األبدية العذبة( أبنوثتك كنت أستعيد قويت، وأحارب  
ويت تفتح ين، وبقرير لعجز املعجزي، فبعد مقتل أعز أصدقائي زينو ومحيدو، بدأت أشعر ابلضعف وا

 أنوثتك، وقررت: 

 .1«لزا، عيون نوارة، نواريتا داخل عيونك عيون املها.. عيون إلن أمسح للدموع وللحزن أبن يقيم       

فيه  ذي تذوبال و جلماعةالذا كان سردها يف هذا املقطع ابستخدام ضمري املتكلم الدال على        
ة اء من الناحينوثة سو األ فالروائية تسرد الرجل والرجل يسرد .اإلنسانية هالفردية أو تذوب يف فلك

 ألنوثة.دور ال لوطناحلسية اليت حيققها اجلسد األنثوي، أو من الناحية املعنوية وهي تقمص ا

فالرجل دائما يعد مصدر محاية للمرأة، لذلك جيب أن تتغري النظرة لعالقة املرأة ابلرجل، حيث        
جل يف الرواية اليت تكتبها املرأة، فـــ... مكابدة املرأة لتجربة ما تنتهي عند أول ر هذه احلاجة للتتبدى »

ه جواز املرور إىل الضفة املأهولة ل الرجل هذا البديل ألن  بديل مريح يكفيها شر الصراع وقد شك  
 2«ابلتقليد والقبول االجتماعي.

جل فإنا تبقى دائما حباجة إليه وهي حاجة فهمتها املرأة فحىت وإن أعلنت املرأة صراعها مع الر        
فرداي تكفي ملصاحلة املرأة مع واقع االنسحاق »مصاحلة الرجل  جيدا، فعملت على مصاحلة الرجل ألن  

 .4«من خربات الذات مع نفسها، وخربهتا مع اآلخر»ل شك  تفاهلوية ت. 3«العام القائم

                                                           
 . 70لقلب ليست سوداء، صنعيمة معمري: أعشاب ا - 1
 .20، ص1980، 2لبنان، ط -عفيف فراج: احلرية يف أدب املرأة، مؤسسة األحباث العربية، بريوت  - 2
 املرجع نفسه: الصفحة نفسها. - 3
 .8سعد فهد الدويخ: صورة اآلخر يف الشعر العريب، ص - 4
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وعي ابالختالف لذلك يعترب استدعاء اآلخر الوعي ابآلخر و الن، تظهر من خالل فاهلوية إذ       
ملا كان اآلخر، يف  و »عبري عن هويتها تال د أساليب املرأة يف كتابتها لذاهتا وواالنفتاح عليه صورة لتعد  

د، ة والتوالركع، واحلد والتنو  ة حلركيته، انفتح النص السردي على التعد  رد املرأة، الشحنة الدافعة املغريس
 .1«بفعل آليات التخييل

ب الرجل سرده ابملرأة، تعتربه املرأة رمز خيص   استدعاء اآلخر ختصيب للسرد، فمثلمافي ف       
 إن   »صيب سرودها وخاصة الروائية منها من حيثعلى خت هاخلصوبة، لذلك تعمل املرأة من خالل

     البنائية ألهم خلية  اآلخر هو املولد ألهم العناصر اإلبداعية يف النص، فهو الفاعلية التخصيبية و
يف النص، أال وهي "اجلملة" اليت ميكن أن تتوالد وتتناسل لتحتوي نصا أبكمله، عن طريق )اآلخر( 

 .2«لغة جديدةل إىل غابة من الرموز يف السرد النسائي، ماحنا نكهة مغايرة، و الذي يتحو  

 يه:فالذي تقول يف روايتها و  "معمري "فانظر إىل هذا املقطع الذي تورده الروائية      

أجل كنت أحفر مسافة كبرية بيننا عزيزيت، وأمنحك على طبق من حب، لذاك الطبيب »    
احلكيم، أجل لقد أخطأت يومها ومنحته مفتاح قلبك، أغريته ابكتشافك، والتوغل يف أراضيك 

 .3«االستحمام يف حبارك، فدخلك فاحتا منتصراو 

فهاته اللغة اليت بني أيدينا هي لغة خصبة قادرة على التوالد والتناسل وقادرة أيضا على إغرائك        
اء التخصيب الذي أفرزته كان جر    "معمري"والغوص بك يف أعماق السحر واللذة، وكل هذا عند 

 .4«هنا يعيد ترتيب العالقة مبا يوافق العامل الفين اجلديد الوسيط وهو السرد»عالقتها ابلرجل و 

                                                           
 .193األخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللعة، ص - 1
 .53، صاملرجع نفسه  - 2
 .106نعيمة معمري: أعشاب القلب ليست سوداء، ص - 3
 .665عبد هللا إبراهيم: موسوعة السرد العريب، ص - 4
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ابة املرآة اإلبداع مبث» وعلى الرغم من أن كتابة اآلخر تبدو واضحة يف سرود املرأة من حيث إن         
اليت تعكس الذات ومتيزها، فحني نقوم بتفحص سراديب النص األنثوي، ونتعمق يف اخلطاب السردي 

وحناول التمييز بينها وبني  ،عرف على الذات وحتديد مالمح هويتها اخلاصةالنسائي، نسعى للت
دون إحداث القطيعة بينهما من خالل الكتابة اليت تبقى اجملال الوحيد الذي إبمكانه احتواء  1«اآلخر

س السرتاتيجية اخلصوصية األنثوية ابلنظر إىل لغة الرجل اخلصوصيات وأسئلة الذات اليت تؤس  
 ته وبنيته السردية أيضا.وإيديولوجي

ر صورة الذات واآلخفاألنوثة تكتب اآلخر، واآلخر يكتب األنوثة وهي عالقة تكاملية ف       
ا اختالفها إعالقة يفذه الو االنكتاب.و هيف  دواخلنا يريد الظهور  لبعضهما، وما الكتابة إال آخر  ّن 

 على غالف روايتها قائلة: "معمري"دها هذا املقطع الذي تورده جبس  

يت أن أقتل، يد احلروب ضراوة. لكن يوم كان يف نأعرتف أنين ال أومن ابلقتل حىت يف أش»      
 لت:تساء

 أقتل ماذا؟     

 أقتل براعم الكتابة اليت كانت تغافلين، من حني آلخر، لتنبت     

 من حتت أصابعي كمخالب شيطان شرير. 

 ها، قتلها والتخلص منها نائيا.وكان يقتلين عجزي على قص 

 كثريا تساءلت ما الذي قدمته الكتابة لإلنسانية؟ 

 ؟2*هل منعت الكتابة بيتا من القصف، أو طفال من القتل 

                                                           
 .116، صالكتابة الروائية النسوية العربية بني سلطة املرجع و حرية املتخيل الزهرة ابيزيد:  فطيمة  1
 الكتابة قصف البيوت ، أو قتل األطفال؟كان األجدر ابلروائية أن تقول : هل منعت *
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 هل منعت احلروب، األمراض، الشيخوخة والسياسة؟   

 هل منعت وسائل املوت والدمار؟      

 املوت والعدم؟هل وجدت الكتابة حلوال ألسئلة الوجود،    

 وألنين مل أجد إجابة حمددة، اكتفيت يف البداية خبربشايت    

 وأدركت متأخرة رمبا، أنه ال مفر من الكتابة.   

 لذلك ها أان اليوم أكتبين، وأكتبكم معي، فاغفروا يل أان    

 القاتلة اجلبانة اليت أضع بني أيديكم فشلي أوال، مث عشقي   

 .1«اللكتابة دائما وأبد    

لكتابة وصية اده خصفسؤال الذات حتد   هي الكتابة اليت ترى فيها "معمري" خصوصية وإبداع.
       شأنه  ل ما منكد و  اليت من املفروض أن تكون أداة للمصاحلة و التغيري ،تغيري كل ما هو سائ

 أن يعيق حركية احلياة و اإلبداع معا.

ويف األخري ميكننا القول أبن استدعاء اآلخر يف الرواية النسائية أو األنثوية، قدم لنا مسارا جديدا       
أن  غري.يف الكتابة األنثوية ويف مقارابت الذات واآلخر على مستوايت متفاوتة يف اآلفاق النصية 

    ك حماولة إلسدال نوع املتأمل هلذه املقارابت املنطلقة من األفق النصي أو الكتايب، يدرك أن هنا»
من املغايرة بني هذه األشكال، ولكن هذه املغايرة.. ال تنفي الرتابط والتداخل املشدود إىل كتابة الذات 

سواء من خالل التأنيث أو من خالل اإلجابة على أسئلة الذات واهلوية،  2«ن هويتها.والكشف ع
 وحتقيق خصوصية الكتابة األنثوية.

                                                           
 نعيمة معمري: أعشاب القلب ليست سوداء، غالف الرواية. - 1
 .135عادل ضرغام: يف السرد الروائي، ص - 2
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ابلضرورة سردا لآلخر غري أن البحث اقتصر على املواضيع اليت طرقت فيها كل سرد يعين »فـ  
الرواية العربية فكرة اآلخرية، وسردت "آخرها" بشكل مميز من الناحيتني الفنية والفكرية، أي املواضيع 
         األكثر سخونة كما سبقت اإلشارة، واملواضيع اليت يلتبس فيها مفهوم اآلخرية مبفاهيم الذات، 

 .1«أو يشكل خطورة عليها أو سعيا إىل قهرها وإلغائها، ويتمتع تناوهلا ابلعمق وثراء الدالالت

اآلخر هو الكلية املزدوجة للكينونة الذاتية وتقويضها يف األان نفسه، وهو يتداخل »فـ ،لذلك        
الذات ابلذات، عرب زمن ويتمرأى يف سلسلة غري منتهية، تبدأ من أدق االنشطارات الذاتية يف عالقة 

شديد الضآلة، وال تنتهي إال ابنتهاء الوجود البشري يف الزمان واملكان، فالفرد ميكن أن يكون آخر 
وكل  -حىت ابلنسبة إىل نفسه قبل مدة قصرية، وميكن أن يتحول إىل آخر بعد مدة قصرية أيضا 

 .2«شخص هو آخر ابلنسبة ألي شخص على وجه األرض

       آلخر مها وجهان لعملة واحدة، فال تتضح صورة األان أو الذات يف جملس اآلخر واألان وا     
من خالل طبيعة العالقات اليت تنسج بينهما، فالذات جزء من كيان اآلخر وهو يف املقابل امتداد 

 فاآلخر هبذا املعىن هو نوع من العالقات بني الذات »مباشر هلا، وكالمها حمدد من حمددات الوجود.
 .3«وذاهتا

    وما صورة الصراع الذي نراه بني الذات واآلخر إال صورة من صور إدراكنا هلويتنا والختالفنا        
        وهو أن الكائن كل كائن، كائن تواصلي، فهو الوحيد الذي ميكنه »يف فعل الكتابة عن الذات، 

ينونة اآلخر املشارك له يف هذا الفضاء أن يطرح ذاتيا سؤال كينونته مع إمكانية التساؤل أيضا حول ك
 .5«االلتحام أبفكار اآلخر، حمصلة االلتحام ابللغة» من ابب أن   4«الزمكاين الذي هو الوجود

                                                           
 .11صالح صاحل: سرد اآلخر، ص - 1
 .10، صاملرجع نفسه - 2
 .148حسن املودن: الرواية والتحليل النصي، ص - 3
 .13إىل الذات، صن النسق معمر مهيبل:  - 4
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    العالقة بني الذات واآلخر تبقى عالقة صراعية ألن األمر اجلديد ليس هو سلطة الوهم »فإن   ،لذلك   
 .1«األفعال، ولكن إرادة اهليمنة إببقاء الغري حتت سيطرة الذاتيف إدارة اخلياالت والتمثالت أو 

االنفتاح على اآلخر وانفتاح اآلخر على الذات ينبغي أن يكون يف شكل » من هنا نستنتج أن         
" لشرطه الوجودي فاالعرتاف حبقه يف االختالف والتعايش إذا مل يستجب هلذا املقصد ي"مساع شاعر 

 وهو ما حدث ابلفعل يف الثقافة األبوية. 2«ل حتما إىل هيمنة وإقصاء ونبذاخللقي، فإنه سيتحو 

اآلخر الذي تستدعيه ،3«اآلخر ميكن الذات من رؤية ذاهتا يف جملى»احلضور الشهرايري  إن        
 الروائيات وتنفتح عليه يف نصها والذي يكون عامال من عوامل أتنيث الفن الروائي.

يكون »ففي الكتابة األنثوية تعد السرية الذاتية أبرز جمال تنعكس فيه الذات األنثوية حيث        
      زا حول شخصية املرأة ورؤيتها السردية، فاملتلقي يكتشف العامل ويتابعه ويتفاعل معه التبئري.. مرك  

 4«ر الرئيس يف النصوص.ية اثقبة، وشخصية امرأة متثل الدو و ثاملزاوجة املتفاعلة بني رؤية أن من خالل
إن خطاب املرأة » تزيح اللثام عن ذاهتا ومهوم املرأة ومعاانهتا اإلنسانية واالجتماعية والسياسية لذا فـ

املوصوف ابألنثوي، هو خطاب... يؤكد حضورها الذايت ومييزه؛ ألن الكتابة األنثوية يف اخلطاب األديب 
 .5«، مبا هي ذات هلا هويتها اجملتمعية واإلنسانيةالعريب تضمر معىن الدفاع عن األان األنثوية

   لئن بدت ممارسة هذا الشكل األديب يسرية يف الظاهر، فإنا  و » ويف جمال الكتابة عن الذات     
ال ختلو من دقة وعسر يف واقع األمر إذ ال بد هلذه الكتابة من مربرات تكسبها مشروعيتها وتضفي 

والطرافة اعتبارا لتأصل نزعة احلديث عن الذات أمام اآلخرين وهلذا ال ميارس عليها مياسم الفرادة 
      يف حياهتم ما يربر فعل الكتابة، من تصور اجتماعي،  االكتابة يف هذا اجلنس األديب إال الذين رأو 

                                                           
 .9، صالذات و اآلخر أتمالت معاصرة يف العقل و السياسة و الواقع حممد شوقي الزين: . - 1
 .144، ص املرجع نفسه - 2
 .10، صاملرجع نفسه - 3
 .142، ص2011، 1لبنان، ط -ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت عبد هللا إبراهيم: السرد النسوي، الثقافة األبوية، اهلوية األنثوية واجلسد، امل - 4
 .72، ص(تثوير احملظور يف الرواية األنثوية العربية املعاصرة، قراءة يف جتلي الصورة عند الروائية العربية)بيب بوهرو: احل - 5
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م الذين أو حادث نفسي، أو قيمة أدبية أو اجتماعية، أو اترخيية أو غري ذلك من املربرات واحلوافز. وه
إن الكتابة األنثوية تعكس الطبيعة »ومن ذلك الكتابة األنثوية من حيث  1«متكنوا من مواجهة احلقيقة

 .2«الداخلية للمرأة

فن يزهق الروح يف سبيل تشكيلها جمددا... إنه متطلب من متطلبات »الكتابة األنثوية  إن         
لوقت الذي يريدك أن تستغين عن كل املعارف، اإلبداع، يطالبك أن تكون موسوعي الثقافة يف نفس ا

ط ئلتبدو نصوصك حقيقية وبعيدة عن: املقاالت الصحفية، والتحليل السياسي، وكتب التاريخ، وخرا
اجلغرافيا، ونظرايت علم النفس، واتريخ الفلسفة، وهندسة املعمار، والنواتت املوسيقية، والفنون 

ناس وموروثهم... وابلطبع علم اللغة، إنه فن فريد يريد منك أن التشكيلية، وحكااي احلكواتية، وأغاين ال
 .3«تصب كل هذه املعارف يف النص، ولكن أن تقوهلا بطريقة جديدة مغايرة

الكتابة األنثوية إذن، هي الكتابة اليت هتتم فيها املرأة ابكتشاف ذاهتا، واليت جتعل فيها اإلبداع  إن       
 وهلذا فأول وظيفة للكتابة األنثوية هي تغيري مسار تلقي الثقافة األبوية »متمركزا حول الذات األنثى 

حول قصورها يف متثيل عامل املرأة، والتجرؤ عليها ابعتبارها ثقافة إقصائية أبعدت  من خالل إاثرة الشك
جزت طرفا رئيسيا من املشاركة يف عمليات التمثيل الثقايف، مث ينبغي عليها التوغل يف اجملاهل اليت ع

الثقافة األبوية عن دخوهلا، وهذا يعين متثيل اخلصوصيات األنثوية، فتكون الكتابة عنها كشفا جديدا ال 
ستعيد الكتابة األنثوية تيراد منه نقض الكتابة الذكورية بذاهتا، إّنا فضح عجزها عن أداء وظيفة شاملة، 

عن تثمني          إليها، وعجزت  تلك األمشاج املتخيلة اليت فشلت الثقافة األبوية يف االقرتاب
 يف نقلها أبسلوب أديب فين يعطي األدب واحلياة بعدا جديدا ورؤية مغايرة ملا هو سائد. 4«قيمتها

                                                           
 .130بن مجعة بوشوشة: اجتاهات الرواية يف املغرب العريب، ص - 1
 .295سعيد يقطني: قضااي الرواية العربية اجلديدة الوجود واحلدود، ص - 2
 .254خريس: الرؤية والفن، ص ةأمحد ملحم؛ مسري  - 3
 .104عبد هللا إبراهيم: السرد النسوي، الثقافة األبوية، اهلوية األنثوية واجلسد، ص - 4
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       الكتابة األنثوية »ومن خالل هذا الطرح، وبناء على ما سبق نتوصل إىل فكرة مفادها أن        
ل ما جرى إمهاله عن قصد أو غري قصد يف الثقافة األبوية، ال تطرح نفسها نقيضا، إّنا رديفا كاشفا لك

 .1«فتكون الكتابة األنثوية كتابة اختالف وليس كتابة تضاد

اجلسد األنثوي وهو متخم بفضاءات »هي ذي املرأة اليت تؤسس لكتابة نسائية تسرد من خالهلا       
نا تضع رغبتها يف اللغة قبل أن تودعها رمزية متعددة، معتمدة على ألق اللغة وشعريتها وإنسانيتها، إ

 .2«جسدها، إن اجلسد يلخص يف نفس اآلن تطلعات النساء وإحباطاهتن ومظاهر استعبادهن

ففي الكتابة النسائية يبقى اجلسد األنثوي من أبرز اخلصائص اليت حتمل األنوثة إىل أعلى       
قه الذي حتق   3«املرأة مبثابة أتكيد لفعل أنوثتها وهذا جيعل الكتابة عند»مستوايهتا ويشكل هوية املرأة، 

املرأة ليست حباجة لتسرتجل كي متارس فعل الكتابة. هي تكتب العامل واحلياة »أيروسية اللغة وفتنتها فـ 
أبنوثتها وبلغتها املؤنثة لتكون إضافة نوعية إىل القلم اإلنساين وإثراء يغين األدب مبا أن هذا األخري هو 

ويف ناية األمر لغة... اللغة املؤنثة هي تلك اهلوية واخلصوصية اليت تبحث عنها املرأة منذ  قبل كل شيء
حلتها مع ذاهتا وقبوهلا االختالف من منظور ااألزل وابكتشاف هويتها وخصوصيتها حتقق األنثى مص

ها جرأة أكثر متكامل وغين ال منظور انتقاص ودونية، يكسب األنثى ثقتها يف ذاهتا الكاتبة ومينح قلم
لتؤسس لكتابة أنثوية انبعة من ذاهتا وجسدها الذي  4«واقتحاما أوسع ورؤية أكثر رحابة للحياة والعامل

إىل رمز للتعبري عن وعي املرأة بذاهتا ورغبتها يف االستقالل، ومقاومة سلطات القهر الذكوري »حتول 
 ق حريتها.ا يعكس األنوثة وحيق  وفضاء روائي 5«عرب التاريخ مما جعله بؤرة اإلبداع املعاصر

 

                                                           
 .103، صنثوية و اجلسدعبد هللا إبراهيم:السرد النسوي، التقاىف األبوية،اهلوية األ - 1
، 2015، 1منشورات سلسلة دفاتر االختالف، ردمك، ط -الرواية النسائية أّنوذجا -عبد النور إدريس: التمثالت الثقافية للجسد األنثوي  - 2

 .42ص
 .65عبد النور إدريس: دالالت اجلسد األنثوي يف السرد النسائي العريب، ص - 3
 .30وفاء مليح: أان األنثى، األان املبدعة، ص - 4
 .73ص )تثوير احملظور يف الرواية العربية املعاصرة ،قراءة يف جتلي الصورة عند الروائية العربية( ،احلبيب بوهرو:  - 5
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ّ

 : الفصلّالثالث

ّالسردّابةّابجلسدّبنيّسردّالفتنةّوفتنةالكت
ّ   يستغامنم حالمأيفّكتاابتّ غةاإلغراءّبنيّاجلسدّواللّ ّّاملبحثّاألول:ّ-

 .اإلغراء الل غوي و شهوة الكتابة يف رواية "فوضى احلواس"-1ّّّّّ

ّ".ليق بكاألسود ي"الكتابة و متو جات اجلسد يف رواية : سحر اإلغراء اجلسدي-2      

ضيلةّف واايتّرالكشفّوالتعريةّيفّّغوايةّ:مةّاجلنستيّاملبحثّالثاين:ّ-
ّ.الفاروق

 اجلنس و وعي الذات يف رواية "اتء اخلجل".-1     

 اجلنس و كبت الذات يف رواية "اكتشاف الشهوة". -2      

 وف".ليم اخلاجلنس و جرأة الذات :كتابة العري و عري الكتابة يف رواية "أقا-3      
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ّاملبحثّاألو ل:

 محالأاإلغراءّبنيّاجلسدّوّالل غةّيفّرواايتّ

ّمستغامني
 

ّس.اإلغراءّالل غويّوّشهوةّالكتابةّيفّروايةّفوضىّاحلوا-1 

2-ّ ّرواياإلغراء ّيف ّاجلسد ّمتو جات ّو ّالكتابة ّ:سحر ّاألاجلسدي ّية ليقّسود
ّبك.
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منه السرد  اان يستمد  يلعب اجلسد دورا هاما يف تشكيل حيوية السرد النسائي الذي يعترب خز         
بكتابة ما يصطلح عليه »ما جعل املرأة الكاتبة تكتب ابجلسد بـ  دة  وأبعاده احملتملة الداللةصوره املتعد  

لت حواسها نتيجة القمع الذكوري، وفتح آفاق جديدة ، وذلك ملساءلة األزمنة اليت عط  1*اجلسد
يف إطار     االعتبار للجسد األنثوي،  نها من أتسيس خطاب جديد يرفع من قيمة الذات، ويرد  متك  

ز ر نوعي يعز  ر تصو  الت ظهالت السوسيوثقافية اليت يعرفها العامل العريب. ويف خضم هذه التحو  التحو  
ظر إىل الكتابة رات التقليدية اليت تنالوعي اإلبداعي بدور اجلسد ومفهوم العالقة به، وينزاح عن التصو  

يدعو إىل اإلاثرة اجلنسية واإلغراء وحتويلها إىل نظرة إجيابية تسمو  2«قأخالقي ضي   ابجلسد من منظور
ّما هو دوين. ابجلسد األنثوي عن كل  

 عملت املرأة الكاتبة على الكتابة ابجلسد من أجل تغيري النظرة التقليدية للجسد على أن  لذا        
ل غة، فتعيد إليه حيويته وانطالقاته، وتتحو  كه الل  اجلسد األنثوي املشتهى ال يبقى راقدا ساكنا، بل حتر  »

ته، ووقعه ق للنص لذ   حتق  حركية السرد فيه إىل عملية مغرية، نلمس فيها الغواية واإلغراء، واألانقة اليت
لها صورها املكبوتة حيم   غة يف الكتابة النسائية، يستثري مكامنها، ويستحث  املشتهى. فاجلسد لبوس الل  
ي )املرئي( ل السرد إىل شحنات عاطفية ميتزج فيها املشهد احلس  ر، فيتحو  رمزية أتويلها الثقايف املؤث  

وهو ما جيعل من  3«دة أكثر دالئليةل السرد من املرئي إىل أبعاد جمر  دة(، كما يتحو  ابملعاين الذهنية )اجملر  
ى فيه تتبد  »غة وجاذبيتها وإغراء النص الروائي الذي اجلسد أداة غواية لغوية تنفتح على جماهيل الل  

صل بوجودها ما يت   أتنيث لغة الذات وصوهتا وجسدها وكل   مسات االختالف واخلصوصية فيما خيص  
 4.«وماهيتها

                                                           

و امليل اجلنسي    طااب معنيا ابلذاتيةخما تعترب رنسية، كالفتعترب"الكتابة األنثوية " أو "كتابة اجلسد" كما تسمى أحياان، هي املمارسة املرتبطة ابلنسوية »  *
 .202ينظر سارة جامبل: النسوية و ما بعد النسوية، ص  «و اللغة

 .123مسعود: مجالية السرد النسائي، صنرشيدة ب - 2
 .221األخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللغة، ص - 3
 .18نوثة لفظية وخصوصية موهومة، صأ -يسرى املقدم: النقد النسوي العريب  - 4
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يف حركيته ليكون  هقنطالى إىل االرتقاء ابجلسد األنثوي الهي كتابة تسع،الكتابة ابجلسد إذن  إن        
را جسد املرأة عيد النظر يف معىن األنوثة والذكورة، واجلنس، واحلب والزواج... إخل، حمر  يخطاب »مبثابة 

   ·1«ل هذا اجلسد إىل اتبوالذي مورس حياله والذي حو   التشيءمن 

ه رمز للغواية واإلغراء عمل على تشكيل الوعي فرؤية الثقافة الذكورية للجسد األنثوي على أن         
بداعية بني املرأة والكتابة يف أشكاهلا ويف الطرح اإلشكايل إيف خلق عالقة »ابلتعامل مع هذه اخلاصية 

ها أن ه من حق  فرأت أن   2«كتابةملسألة اهلوية يف اتصاهلا مع مسألة اجلسد واحلقيقة األنثوية وفعل ال
أرادت التغيري جبعل ذاهتا شخصية فاعلة ال جسدا صامتا، ينظر إليه »تبتكر أدوات غوايتها وبذلك 

       ة بل جسد يتفاعل مع احلياة حيدث وخيلق ويبدع، له جماله اخلاص وكيانه الواقع على أساس لذ  
 من حروف متأت فقط ملن ميكنه أن يلم أبجبديته، ويفك   اإما جسد»يكون ف 3«ال ينازعه فيه اآلخر

د ابلغيبة يطلقه حضور احلروف ومغزل الفكر شيفراته، ويقرأ اكتماله ومجاله اخلفي، أو جسد مقي  
 .4«غةوالل  

لغة اجلسد مثلما استخدمت لغة الكلمات، كانت »الكاتبة /ففي فعل اإلغراء، استخدمت املرأة       
 5«ة تسرد من خالهلا وتصوغ جمازاهتا... لتصنع منها خطااب شعراي وخطااب سردايحركات جسدها كتاب

غة ال الل  ة التشكيل عندما يتالحم اجلسد ابلنص، ويبوح مبا لديه حمم  أقصى لذ  »ل فيه اجلسد األنثوي ميث  
   احلس  ل النص إىل مستجيب لنداء اجلسد، يستدعي لغة ترفع اجلسد من وءاته ووجعه، هنا، يتحو  تبن

الذوابن  والتالشي والفناء بني اجلسد والنص الذي سوف حيافظ على بقاء  إىل التجريد، حيث يتم  
فيها توظيف اجلسد بشكل جديد مشحون ابلرموز الدالة  واليت يتم  ، 6«الصورة اجلسدية املرغوب فيها

                                                           
 .211، صاية العربية بني الواقع والتخييل رضا صيداوي: الرو  رفيف - 1
 عبد النور إدريس: الكتابة ابجلسد، متاح على الشبكة. - 2
ألحالم مستغاّني ضمن كتاب حممد داود: الكتابة النسوية، التلقي، اخلطاب والتمثالت،  «ذاكرة اجلسد»: مستوايت اإلبداع يف رواية حممد سرير - 3

 .247ص
 .18فاطمة الوهييب: املكان واجلسد والقصيدة، املواجهة وجتليات الذات، ص - 4
 .200الغذامي: املرأة واللغة، صحممد عبد هللا  - 5
 .105األخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللغة، ص - 6
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ع حالة من حاالت وابلتايل أتخذ جغرافيا اجلسد األنثوي يف املعىن األوس»على اجلمال والسحر 
       ق للمرأة يتحق   ،1«تشكيل الذات وحتريك خصوبة الوجود املعريف يف العامل كنص ويف النص كعامل

قان للمرأة يف متازجهما وتداخلهما ذين حيق  لغة واجلسد الة على أن تلعب على حبلي الل  ر دمن ورائه الق
ى منه الرؤاي، وتتغذ   الكاتبة، وتستمد  املرأة /فه اجلسد الذي توظ  »ه وتشاكلهما الغواية اليت تنشدها. إن  

اإلصغاء إىل اجلسد ليس فقط حالة »ليصبح  2«ق من ورائه غواية النص، ولذة السردحتق  لة، و به املخي  
و حبث عن احلوار مع اآلخر الرجل ودعوته لغواية احلوار مرة أخرى  ها من حاالت البحث عن هوية وإّن  

 ·3«يف البدءكما كانت غواية املعرفة 

       أوال حسية ماهية ابعتباره اجلسد؛ طبيعة استكناه أفق يف وذلك» جبسدها املرأة كتبت  لقد       
                  .النسائية السردية الروائية  4«النصوص عرب املتواتر لاملتخي   يف طاغيا بالغيا تشخيصا بوصفه مث  

 5«ل اجلسد إىل قلم يكتبيتحو  »رائدة يف جمال هذه الكتابة حيث  "أحالم مستغاّني "وتعترب       
مستخدمة بذلك لغة اجلسد ولغة الكلمات اليت يلعب فيها اجلسد دوره يف تغذية اخليال األنثوي 

ف التخييليني، وإىل أصل لغواية ل اجلسد إىل قاعدة للوعي والتعر  يتحو  »ومعاجلة القضااي األنثوية لـ 
 .6«السرد

 :"واسفوضىّاحل"غويّوشهوةّالكتابةّيفّروايةّغراءّاللّ اإلّ/1

ة الغواية جسد األنثى هو ماد   فعل اإلغراء يرتبط ارتباطا وثيقا ابجلسد األنثوي ذلك أن   رأينا أن         
ل مسؤولية اإلغراء والغواية منذ اخلطيئة األوىل واجلسد األنثوي يتحم  ف ،ىل اليت تراها الثقافة الذكوريةو األ

                                                           
 .119هبيجة مصري إدليب: السرد النسائي، شهادة يف التجربة والتجربة الذاتية، ص -1
 بتصرف .166األخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللغة، ص -2
 .119صاملرجع السابق ،هبيجة مصري إدليب:  -3
 .73ص  ،بصدد قراءة الرتاث السردي شرف الدين ماجدولني: ترويض احلكاية -4
 .211حممد صابر عبيد: املغامرة اجلمالية للنص الروائي، ص -5
 .72، صاملرجع السابقولني: شرف الدين ماجد -6
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سها ل إبغراء الكلمات يف تلب  ند "أحالم مستغاّني" أيخذ منحى آخرا جديدا يتوس  عاإلغراء   أن  إال  
   عن أجسادان.  لغة جسد نتلبسه ال ينفصالل  » غة جسدا مغراي ذلك أن  سد األنثى جاعلة من الل  جب

ق مل الوجود املتحق  د أفكاران ومشاعران واجتاهات سلوكنا مجيعا. وما دام اجلسد هو جمغة تتجس  يف الل  
غة جزء من أجسادان ال ينفصل عنها. وملا كان األدب لغة اثنية، تعيد تشكيل لغاتنا، الل   لإلنسان فإن  

     األدب أجساد لنا نشكلها. األدب حلظة نعيد فيها تشكيل أجسادان. هذا ما جيعل األدب  فإن  
    عر به حني نتجاوزه إىل ما وراءهنا نشن  يف حوزته طاقة روحية هائلة ال مثيل هلا. األدب جسد، ال أل

 ·1«سنا، وحنن بداخلهنا نشعر به يتلب  من غاية، ولكن ألن  

 من خالل "أحالم مستغاّني"الروائية فكرة الذات تصاغ يف سياق اجلسد، فقد عملت  ومبا أن        
دفع »مغرية عاملة على  روايتها "فوضى احلواس" على إاثرة القارئ وإمتاعه مجاليا عن طريق لغة أنيقة

ج مفعمة بغوايتها داخل الكتابة املتلقي إىل ما يشابه اكتشاف بدن احلرف وأجساد الكلمات وهي تترب  
 .2«)النص(

غة أتسيس منظور مجايل لفقه الل  »على  الكاتبة من خالهلا غة هنا أنثى مغرية مجيلة تعملفالل         
 .3«الفيزيولوجية للكلمة )مكياج()الشاعرة(. أي جتميل املالمح 

لقارئ أو ااملتلقي  إغراء يت تعمل علىتقوم ابنتقاء كلماهتا وعباراهتا وال (أحالم )الكاتبة /فاملرأة        
     تستمد   اذبيتها اليتنثى وجة األغغة أو الل  عملية استبدال موقعي بني املرأة والل   يفأبانقتها ومجاهلا، 

الكلمات ما  هناك من(، فع )ابستعمال أدوات التجميلالطبيعي منه أو املتصن   من مجال املرأة سواء
 راء فيها.عث اإلغلى بعحيمل معىن اإلغراء بصورة طبيعية، وهناك ما حيتاج إىل كلمات أخرى تقوم 

                                                           
 .175، ص2002مصر، دط،  -جمدي توفيق: األدب واحلياة من الرسالة إىل الصمت، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية  - 1
 .112، ص2012وزو، دط، تيزي  –والتوزيع، املدينة اجلديدة ي سردية اخلرب، األمل للطباعة والنشر عبد القادر عميش: شعرية اخلطاب السرد - 2
 .112املرجع السابق، صجمدي توفيق : - 3
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لكلمات خنتارها كما خنتار ل ابا، بل حنن نتجم  حيدث للغة أن تكون أمجل من  »تقول أحالم:        
ل ابلكلمات، لتحدث نوعا من اإلغراء والفتنة، كما . فاملرأة إذن تتجم  1«، حسب مزاحنا، ونواايانثيابنا

هناك أيضا تلك »تعمل على اختيار كلمات تكون يف األصل متربجة أو مغرية  كأنثى فتضيف: 
لتصق الكلمات اليت ال لون هلا، ذات الشفافية الفاضحة، كامرأة خارجة توا من البحر، بثوب خفيف م

 .2«جبسدها

         ،لتمارس فعل اإلغراء "أحالم مستغاّني"  و واضحا يف الكلمات اليت ختتارهافالتأنيث يبد      
ل دوما.. عن التجم لمات لغتها مبنطق األنثى الباحثةهكذا، هي أحالم مستغاّني، إما أن ختتار ك»فـ 

 · 3«مغريةثة أصلها مؤن   ا يفوإما أن تستسلم لكلمات أخرى ألن  

اإلغراء مسة ابرزة فيها، فهي دائما تبدأ رواايهتا  أن   درك، ي"أحالم مستغاّني "لكتاابت تأم لوامل       
زها بفعل التشويق ليصبح معها القارئ طر  تالقارئ ينجذب إىل كتاابهتا اليت بتقنية اإلغراء، وهو ما جيعل 

القارئ حيث  -ها هذا األمر وحدها، بل إنا تلقي به إىل املتلقي هي ال تريد أن خيص  »غة فـ عاشقا لل  
ع الكالمي، يكالشهية.. تستدرجه إىل ساحات الر تستدرجه بلغة رائعة، صافية، كاحلب، كاملتعة،  

 4«وساحات احلبور واالحتفاء ابلكلمات.

السياق  دهايول   جنسيةرة دخل القارئ يف إاثتجسد األنثى  تهامالمس يف  الكلمات  أن   بد  فال      
 تقول: بها حيثا وحة واملتعة لتأسر قلبه وتدعوه إىل عشق لغتهغوي الذي يبعث على اللذ  الل  

ن ن جوع، أمتعة الوفاء ع عكس الناس، كان يريد أن خيترب هبا اإلخالص. أن جيرب معها»            
 يريب حبا وسط ألغام احلواس.

                                                           
 .32أحالم مستغاّني: فوضى احلواس، ص - 1
 .املصدر نفسه ، الصفحة نفسها - 2
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 ا إليه.هي ال تدري كيف اهتدت أنوثته     

ي تقاوم ميان، كها من اإلهو الذي بنظرة، خيلع عنها عقلها، ويلبسها شفتيه. كم كان يلزم     
 ! نظرته

 ! كم كان يلزمه من الصمت، كي ال تشي به احلرائق     

ال عتش.. ابالكما يعرف مالمسة الكلماتهو الذي يعرف كيف يالمس أنثى. متاما،      
 املسترت نفسه.

 1«من اخللف كما حيتضن مجلة هاربة، بشيء من الكسل الكاذب.حيتضنها     

أجل أن يعرف حمتوى من يقرأ هذه الكلمات تراوده عن نفسه وتغريه، ليواصل القراءة من  فكل         
اليت تشي أبنوثة غة الفريدة ف على هاته الل  غة وتثري يف نفسه بعض الفضول للتعر  ه الل  ازلالرواية، وتغ

فائق. فهذه العبارة تغري القارئ وجتذبه إىل متابعة القراءة ومعرفة خبااي النص األنثوي. فاضحة وسحر 
غة اآلسرة، اليت ز كتاابهتا الروائية هو هذه الل  أكثر ما ميي  »هي بطلة نصوصها فـ  "مستغاّني"غة عند فالل  

. وتغريك ابملزيد عك، وحتاول دائما أن تشبهك، حىت تنال منك.ة وأتسرك ومتت  أتخذك على حني غر  
 2«من املتعة واجلمال.

القارئ للغوص يف رواايهتا من خالل لغتها الساحرة اليت جتذبه ذلك  "أحالم مستغاّني" تستدرج       
غة ابألنوثة يف النص ابة، وهنا اإلغراء متارسه الروائية بلغتها الساحرة وتقرتن الل  ة جذ  اإلغراء قو  » أن  

ها فتزيح ز لغتها ونص  يعد ابملتعة واجلمال، وتعرف صاحبة القلم كيف تطر   فتصري شباكا ومجاال خالصا
 3«الكآبة واليأس عن القارئ وتعده ابلنجاة والسالمة والدفء.

                                                           
 .9أحالم مستغاّني: فوضى احلواس، ص - 1
 .254عبد السالم صحراوي: أسئلة احلداثة العربية، ص - 2
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ي للنص عن التشكيل النمط»االحنراف  حد   تدفعهاغة ة ابلل  تربطها عالقة خاص  ،فالكاتبة هنا        
 .1«وإىل فرجة القراءة أو قراءة الفرجةابة الشكل. غر وراتبة احلرف العريب إىل 

، فنصا، لكي تثري شهوة، أن ن مجلة، فعبارةي  تز من قدر إىل قدر حمتاجة أن تهترب لكي »غة والل         
مظاهر  إن  »ومتعة يف نفس القارئ حيث  2«ةجمازا، فاستعارة، فكتابة، إىل آخره، لكي تبعث لذ   رتتنك  

انته، واثنيها عشق ها هي معرفة النص، وفتح آفاقه، وجتلية مكو  فاعلية لقاء القارئ ابلنص عديدة. أوال
لذ ة  ·3« طارحته ومضاجعتهمة يعيشها الداخل يف ينهض القول به، وشهوة يدخل هبا إىل النص، ولذ  

 اإلاثرة والعشق واجلذب. لغة املرأة هي لغة محيمية حتمل أعلى درجاتيرى من خالهلا القارئ أن  

لة مع مسات تغة إىل أنثى مغرية قالت الل  ماتيا حمايدا، لقد حتو  غة هنا نظاما عالمل تعد الل  » لذلك       
           ساعية  4«الوجدانية االنفعالية و و يةأنثوية قوامها الشعرية والسردية وجرعات زائدة من الذات

 .5«ى يف مجال احلروف واأللفاظ أي جسد الكتابةواحلياة كما تتجل  ة وى الرغبة واللذ  ق ةاستعاد»إىل 

 وذلك بداللة ق هبا،م هلا ويتعل  غة األنثى وهي تغازل القارئ وتغويه حىت يستسل، الل  نفها هي، إذ       
      نا ميكنه ني أيديبلذي ان يف هذا القول الكلمات ويف نظامها الذي يزيدها متعة وشبقية. واملتمع  

 بوح:غة املستغاّنية يف إاثرة املتلقي وإغرائه وهي تيستوعب مدى سحر الل   أن

 يف ساعة متأخرة من الشوق، يدامهها حبه.»     

ضرم يوآخر،  بني نسيان هو رجل الوقت ليال، أييت يف ساعة متأخرة من الذكرى، يباغتها      
 الرغبة يف ليلها.. ويرحل.

                                                           
 .114عبد القادر عميش: شعرية اخلطاب السردي، سردية اخلرب، ص - 1
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ول ضه منطق. فتشهق، وخيجنونا، وتدري: للرغبة صهيل داخلي ال يعرت متتطي إليها                 
 الشوق الوحشية أتخذها إليه.

 .هو رجل الوقت سهوا. حبه حالة ضوئية، يف عتمة احلواس أييت         

ا..  داخلهيفعل كل شيء يدخل الكهرابء إىل دهاليز نفسها. يوقظ رغباهتا املسترتة. يش      
 وميضي.

د به . تستعي لدهشتها، يف املقعد املواجه لغيابه، هناك.. حيث جلس يوما مقابالفتجلس     
 انبهارها األول.

دنة مع ه و ثة تفعل بكل تلك الصباحات دونه؟ هو.. رجل الوقت عطرا، ماذا تراها    
حتبه   ما أييتثوامرأة.. ري قب،احلب، خرقها حبه. ومقعد للذاكرة، مازال شاغرا بعده. وأبواب مواربه للرت 

 .يءكما لو أنه لن أييت. كي جي

احلرب  غري يش دما مل، بعغثلو أييت.. هو رجل الوقت شوقا. ختاف أن يشي به فرحها املبا   
 به.بغيا

 أن أييت، لو أييت.  

ا من الصدق كي تقنعه كم يلزمه  ! ها من األكاذيب، كي تواصل احلياة وكأنه مل أيتكم يلزم   
 ! أنا انتظرته حقا

 لو..   
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ه على امرأة، لفرط ، ومن دل  ى، فلن تسأله أي طريق سلك للذكر كعادته، مبحاذاة احلب مير             
 .1«ما انتظرته، مل تعد تنتظره

 "تغاّنيحالم مسأ "الروائية غوي الذي مارستههي أرض خصبة لإلغراء الل   "فوضى احلواس "فرواية       
ئ القار ئت تسحر  ما فتاليت غة هي أيضا جسد من  األجساد األنثوية املغريةالل   د أن  ك  ؤ من أجل أن ت
 .وجتذبه إليها 

تلك األيروسية املمتعة بفضل اللغة اليت »أن ختلق  "أحالم مستغاّني "فقد استطاعت الروائية       
          تنفث من خالهلا تلك احلرارة واهليجان الوجداين الذي يعتمد على الذات من الداخل أكثر 

إن سحر الكتابة »غة إبغراء اجلسد من حيث ليختلط هنا إغراء الل   2«من اعتماده على اخلارج
ن نعيد صياغة األشياء خارج كل أجناس الرقابة واملنع. ولذلك وعنفوانا وفضاءها هو الذي يسمح أب

جاء النص انصعا مبا تستطيع املبدعة أن متارسه ابلقلم على الورقة، وإن مل تستطع أن متارسه يف احلياة 
 3«والواقع. فقد تصل املطابقة بني شهوة الكتابة وشهوة اجلسد أقصاها.

فهي اليت ختلق أنواع اإلاثرة لدى  »األنثوي يف محيميته وسحره غة على اجلمال ت الل  تحفلقد ان      
حم مع اجلسد على االستجابة لذلك التال صويت قادرم يف خلق تيار التحك   املتلقي خاصة إذا ت  
وعي للمعىن يصبح بوسع املتلقي أن يستجيب بالقات الكامنة يف اللغة عندئذ ااألنثوي وإطالق الط

ويتيه يف معانيها  ،يف عشقها يف حتقيقها أليروسية فنية يتالحم معها ويذوب 4«الذي ختلقه الكلمات.
 قة. تقول الروائية:بالش

 تنتهي العاصفة.»
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 ة.يرتكين البحر جثة حب على شاطئ الذهول يلقي على جسدي نظرة خاطف    

 بلة .. قبلتان.ق    

 موجة .. موجتان.   

 وينسحب البحر سرا .. مع الدمعة القادمة.   

لى عجل عائجا، ها.. بخألصابع، بعد ما يكون قد أتى صاالبحر أيضا يرحل على رؤوس ا   
 أحيدث له أيضا، أن ميارس احلب عن أمل؟

 غادر جسدي بني قصيدتني ودمعتني. وبقي امللح. .انسحب البحر إذن   

 وبقيت هنا .. إسفنجة حبرية.   

فاردا  لفاجعة،شاطئ ا الرقص حافيا على تها، كان زوراب بوعي اخلذالن املبكر، يواصلظحل   
شراسة وجع حقة، بملتالاذراعيه إىل أقصامها كنيب مصلوب، يقفز على مقربة مين، على وقع الطعنات 

 لبحر.ان سطوة وا متالنشوة، فرحت أواصل الرقص معه، منتفضة كسمكة خارجة  جيعلك مازوشيا حد  

 .1«دخن متكئا على األسئلةعندما تنتهي العاصفة.. يشعل البحر سيجارة. ي  

، قا وهباءغة أتل  ل الذي يزيد الل  تشي الكلمات بفنية املتخي   ،فمن خالل هذا املقطع القصري       
أداة إبداعية ووسيلة إغراء »هتا غة اليت صنعتها "أحالم مستغاّني" وصري  ننا من اإلحبار يف الل  والذي ميك  

اليت تسحر القارئ وأتخذه إليها طمعا يف مذاق جديد للكلمة ابجلمال األديب والفين واملتعة الفنية 
 ·2«غة األدبية اليت كثريا ما زج هبا يف خطاابت مبتذلة مسيت أداب جتاوزا أو قهراولل  
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من مستوى »غة النسائية أو لغة األنثى ل الل  أن حتو   "أحالم مستغاّني "وبذلك فقد أرادت      
ل لتعطي شكال جديدا للغوص يف متاهات الذات م وهتدم وتتحو  حتط  اخلطاب التواصلي اآلين إىل لغة 

 1«غةث الثقايف املتمركز يف سلطة ذكورية الل  و والكشف عن املتناقضات النفسية واالجتماعية وهدم املور 
ا يستجيب لنداءات التغيري غة تصغي ملن يبدعها ويعيد خلقها وتشكيلها وجيعلها كائنا حي  الل   دة أن  مؤك  
 2«ة عن أنوثتهاة لغتها على جسد قلمها. معرب  لمهكذا وجدت املرأة حا»فـ .رداع واخللق والتطو  واإلب

       ال اإلبداع السيما الروائي منه.قت هلا قفزة نوعية يف جمزة واليت حق  ابستخدام لغتها اخلاصة واملتمي  
مغموسة ومعجونة أبنوثتها يفوح مهما قالت أحالم وصرحت، فإننا ال نزال نعتقد بقوة أن لغتها »فـ 

النص الروائي  منها عطر األنوثة ودفئها، وأريج خدود املرأة، ورائحة مواد التجميل، ومسحوق الزينة. إن  
غة حيث ميتزج اإلثنان فيصبح النص إغراء ابحلب وابلعطر هنا هو مزيج من سحر األنوثة وسحر الل  

 .3«لرغبة وابلذاكرة وابلصدق والكذبوابلشوق واب

  قائلة: غةية الل  روسيق أأنظر إىل هذا املقطع الذي تنقل فيه الراوية قدرهتا على خل      

دون أن نتبادل شيئا، عدا النظرات املتواطئة، مث ننزل مكتفني مبتعة الصمت، وبلحظات »           
 .4«فت داخلنا كل تلك الفوضى اجلميلةشفافة مرت بنا كشال من دانتيل الشهوة، فخل

هنا حب اللغة حبب اجلسد، وصارت اللغة جسدا للمغازلة واملالمسة واالحتفاء. اختلط ها »فقد      
 ة ومصدر متعة وروعة، ومجال ونشوة، جبمالية ال جندها إال  ت اللغة والكلمات موضوع عشق وحمبصار 

 .5«الوا ابلدهشة والغرابة يف األدبعند كبار من ق
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ر يشي حبضور أنثوي إىل جسد لغوي مغ ىهتل فيها اجلسد األنثوي املشيتحو  ا كتابة املرأة اليت إن        
الرواية النسائية » شيء لذلك فإن   نوثة حاضرة يف كل  األ قها وغنجها لتعلن أن  غة يف أتن  ساحر متارسه الل  
   لة واملخي  ة وسيلة لتحرير اجلسد ة ومتعة، وجتعل هذه اللذ  ا جتعل احلكي لذ  عبة فإن  إذ تقبل هبذه الل  

النص  إن  »بها النمطية من حيث وبذلك جتن   ،1من سيطرة النظرة اليت جتعل املرأة ذاهتا متعة ولذة"
ا تريد العقول، وكأن   املستغاّني يعيد تتويج نفسه، وأخذ الرايدة على الساحة األدبية بلغة متناهية تشد  

هي اللغة اليت . 2م يف سرودها هو اللغة"ما متلك، وبطل أحال إعادة بناء لغة اثنية متلك من احلس  
       يف طي اهتا إيقاع األنوثة و نبضات اجلسد و متو جاته خالقة سيمفونية خالدة ترتمجها املعاين حتمل 

 يف تالقحها و تزاوجها حمق قة سحرها املنشود.

ّاجلسدي/2 ّومتوّ ّ:ّاإلغراء ّالكتابة ّاجلسدجسحر ّروايةّات يليقّّألسود"اّيف
 :بك"

كموضوع للرغبة » مفاتن املرأة أو األنثى إىلة ثوي حييل ابلضرور ناحلديث عن اجلسد األ إن        
حضورها مقرتن جبغرافية  واحلديث معا. ذلك أن   والغواية، ومصدر للفتنة، وبؤرة أثرية للمشاهدة

األمر  ،3«وجتاويفهاته وءإطالة النظر إىل نتجسدها، وتضاريس عريها، اليت ال حترتز عني من جوبه، و 
سلطة مجالية تذوقية مغرية يف العمل »ل األنثى متث   الذي طال األعمال اإلبداعية النسائية حبكم أن  

   ل إىل عالمة سردية الروائي، فهي نواة جاذبة مستقطبة جلميع الوحدات السردية، حيث األنثى تتحو  
ل األنثى إىل وسم يطبع جسد . كما تتحو  يف الرواية النسائية فتستحيل شكال هالميا سريع االنشطار

 .4«لروائي، ويقيم هندستهالنص فيعضد شكل البناء ا
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يظهر قو ة املرأة يف استعادة  متظهراته يف األعمال السردية النسائية الته واجلسد األنثوي يف متث   إن        
   ا تعمل املرأة / الكاتبة يف كتابتها للجسد األنثوي إّن   إن   حيثجسدها الناطق أبنوثتها و سحرها 

له إىل معطى مجايل خاضع لسلطة الذهن، الكشف عن جماوزة اجلسد )...( ملاهيته الواقعيةـ وحتو  »على 
لرواية يف اشتغال ا األمهية الكربى  ألن   1«اجلمايل ولطبيعة اإلدراك الوجوديوإىل "بنية" خاضعة للوعي 

هو احلفر يف اجلسد، وإظهار ختومه وجغرافيته خارج سياجات النسيان  »على جسد األنثى النسائية 
ل عاملها التخييلي والرتكييب، فاملرأة املبدعة  ل اجلسد صوت الرواية اجلوهري الذي شك  والصمت، كما ميث  

ي اليت ه»النسائية رؤيتها  ما دامت 2«ترمجته، ونقله مكتواب على الورق كتبت النص اجلسدي قبل
يف موقع    تؤطر حركة اجلسد األنثوي يف جمرى هذه التجربة الروائية، فإن املرأة ككائن خمتلف، يوجد 

فهي »، وبذلك 3«يف الواقع لصورة اليت لهاجماهبة دائمة مع الرجل، حتاول أن تعطي جلسدها صورة غري 
متها متركز السرد حول األنوثة اليت يصار د  يف مق و رة،تكشف جمموعة من الظواهر الفنية املتماثلة واملتكر  

إىل أتكيدها واالحتفاء هبا من خالل اجلسد كعالمة، مع اإلحياء ابهليمنة املضمرة للذكورة اليت تتوارى 
على وجه التحديد         يف تضاعيف السرد... فإن املركز الذي جتتذب خيوط السرد إليه هو املرأة،

ق للمرأة خصوصياهتا ابعتباره هوية أنثوية د األنثوي هو الذي حيق  اجلس حبكم أن   4«ما يتصل جبسدها
كمون »الرغبة اليت هي  اابهتا لتظهر أن  يف كت ك أعطت املرأة جلسدها قيمة كبريةدة ثقافيا لذلمتجد  

االنتظار، حتافظ على حالتها غري املنتهية، تستقطب مئات الصور الذهنية اليت تستدعيها املؤثرات 
رتبطة ال شعوراي ابجلسد، حيث الغواية احلسية الكامنة، و )الذات( املؤنثة، و )اجلسد( النفسية امل

املشتهى، و )اآلخر( املذكر املثري، مولد فعل امليالد والبعث. وهذا املذاق الذي يثريه اجلسد، يستثري يف 
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اجتاه جديد، حيقق ذهن املتلقي تداعيات، تفجر يف خياله صورا مذهلة، توجه منظور )الرؤية( عنده إىل 
 .1«النظرة املألوفة للحقائق اخلادعةلألشياء بعدها املغاير، فتهدم 

ال يلغي اجلسد وال حيتقره وال يستخدمه كوسيلة شبقية شهوانية عابرة »وبذلك، فالعمل السردي       
 .2«غتها املعربة وحقيقتها املتناميةولكنه يوظف اجلسد مبا إنه قوة فاعلة هلا ل

     روسي يترتقي ابجلسد من احلس األ،يق بك" يف روايتها "األسود يل "أحالم مستغاّني "فها هي      
     يف قراءة النص املؤنث »على ممارسة خربته الفحولية د الرجل قد تعو   ذلك أن  ؛إىل سحر الكتابة 

 3«الداللة فيه بني الرغبة والشهوة ا جماز جنسي تنحصرم لغته على أن  بقي يقد  شه جسد على أن  
قد حفل هذا اجلسد  ن  أ ث يراوح دالالته القدمية كونه رمزا لإلغراء، إال  اجلسد املؤن   فقد ظل   ،كلذل

      مها السرد األنثوي بصورة خمتلفة جتعل بدالالت أخرى جديدة على مستوى الساحة األدبية قد  
وية ب إعادة النظر يف هذا اجلسد على اعتباره عالمة أنثطل  من اجلسد األنثوي صورة مفارقة خمتلفة تت

ها خمتلف القيم ـ  عالمات وملتقاها، وبؤرة تتخلق طياجلسد، هو معرب كل ال»سردية جاذبة لنواة السرد فـ 
الكتابة يف ذكر اجلسد تنحو منحى »وهو ما جيعل  4«جود والوجدان والذاكرةن للو مكوالدالالت، وم

خاصا... وكأنا تشكل حلظة كشف جديد ورؤية مغايرة للكتابة، وقدرة على البوح تكسر حاجز 
فهم لغزية االجنذاب حنو الصورة »ننا من لتمك   5«ما مع اجلسد الرغبويااللغة حية متاملستحيل لتبدو 

رب تنويعا على غواية اجلسد شكل من أشكاهلا تعت اللغوية واملرئية، وكنه الفتنة اليت حتققها، إنا يف
فبدال من أن تكون املرأة مفعوال هبا تستسلم .الذي تتجاوز به املرأة قيود اجملتمع الذكوري  6«األصل

لزوبعة اللذة وتتقبل الفعل من الفاعل )الرجل(، أصبحت املرأة تتحكم جبسدها وحدوده معلنة أن كتابة 
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ة سسة املؤ قبتاق من ر ها وانعتاقها وغدت اللحظة احلميمية فيها حلظة االنعاملرأة قد غدت "فضاء حترر 
املواضيع لتخلق أنوثة السرد لتجعل املرأة / الكاتبة من اجلسد بؤرة تدور حوهلا كل  ،1«اليت تكبلها

 .تهبوخصو 

هوة اليت بة والشعلى الرغ فقد ابتعدت املرأة يف سرودها عن ذكر ألفاظ اجلسد األنثوي الدالة      
زج وب مغاير امتها أبسلجسد  عرب جسدها، بل كتبت املرأةجتعل املرأة متعة جسدية ال ينظر إليها إال  

رأة عدت فيها املبتابة اوجذ لت فسيفساء مجيلة فتشك  الفين   غوي واحلس  الل   اجلسدي ابحلس   فيه احلس  
 صوصها.بااي نخوتسعى إىل جماوزة الرؤية األحادية واالنفتاح على بل عن تقدمي اجلاهز، 

هذه  نثوي منسد األص اجلواحدة من الكاتبات الالئي عملن على ختلي "أحالم مستغاّني" ولعل        
 ختتزل فيها األنوثة إىل جسد شبق.الرؤاي اليت 

مستغاّني" على تفريغ دالالت اجلسد من اإلغراء والفتنة البحتة يف عالقتها لقد عملت "أحالم       
األسود يليق "رواية فنية وإيقاعية ترتمجها  اجلنسية وعمدت إىل إعطاء اجلسد األنثوي صورة أخرى أكثر

ي بك" يف تقسيمها إىل حركات موسيقية بدءا ابحلركة األوىل إىل الرابعة على الرغم من أن العنوان يوح
ااي النص السردي املستغاّني عات القارئ وقدراته يف إدراك خبهذا اإلغراء جتاوز توق    أن  ابإلغراء، إال  

 حينما  عن كيانه وقيمته الكامنة، إال  أن اجلسد ال يلج فعال منطقة الضوء مركز االهتمام، ويعرب  »ذلك 
يال ومدارات الفن وجتربة خلينزاح عن لغة العقل والعلم ومقتضيات النظر الصرف، صوب رحابة ا

 .2«األدب

ليق ياألسود طل رواية "بفقد أصبح لصوت املرأة دور ابرز يف بعث نشوة احلب وإيقاظها، ألن       
   واقة نه الذذقت أبك" أسره صوت البطلة الذي أنى إىل مسامعه على شكل ذبذابت موسيقية اخرت 

 ويف ذلك تقول أحالم:
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بعة من متا مهاقد انتهى يو  التاسعة مساء حني رآها أول مرة، كان يف مكتبه،لعلها كانت »           
 ا يف برانمجعه صوهتىل مسإنشرة األخبار، منهمكا يف مجع أوراقه استعدادا للسفر صباحا، حني تناهى 

 حواري ليس من عادته متابعته.

هلجة  وقف انتباهه.ستكانت شظااي مجل تصله من كالمها، مث راحت هلجتها املختلفة ت           
 غريبة، منحدرة من أزمنة الفالمنكو، توقعك يف أشراك إيقاعها.

 وجد نفسه يف النهاية جيلس ملتابعتها  

رسي املشاهد، راح يشاهد بفضول تلك الفتاة، غري مدرك أنه فيما يتأملها، كان يغادر ك   
 . 1«ويقف على خشبة احلب

 تبار أن  على اع و حبركاهتاكان يف ارتباط اجلسد ابملوسيقى أفت لالنتباه يف هذا املقطع  الفال     
ت الروائية ذلك قامم، لاملوسيقى فن من فنون القول أو التعبري الذي يعتمد على احلركات واألنغا
ية بعينها فاظ جسدر أل"أحالم مستغاّني" بتقسيم روايتها على أساس احلركات، مبتعدة فيها عن ذك

 موسيقية يف متوجاته ويف عالقته ابلرجل.اجلسد نغمة  لتعلن أبن  

وىل ابت األء شبيه ابلضر احلب ال يعلن عن نفسه، لكن تشي به موسيقاه، شي»تقول الروائية:        
 يف السمفونية اخلامسة لبتهوفن.

ف بتهوفن مسفونيته التاسعة"، رمبا كان يعين أن هللا لالذي قال "خلق هللا العامل كي يؤ سانتياان        
خلق هذا العامل الباهر، كي ال نستطيع أمام عظمته إال أن نتحول إىل كائنات موسيقية، تسبح جبالله 

 .2«ما االنبهار إال اخنطاف موسيقي .يف تناغم مع الكون
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ديدة صورة ج عطت للجسدقد أ "أحالم مستغاّني "إن املتأمل يف هذا املقطع القصري، يدرك أن      
رجل  املرأة والالقة بنيالع غري اليت عهدانها، فقد أصبح اجلسد عندها كائنا موسيقيا، لذلك فقد شبهت

إيقاع  ينهما بتوافقبلعالقة فق اابإليقاع، فكل من املرأة والرجل يشبهان اآلالت املوسيقية، وال بد لتوا
    توافقان رغبةما ال ياعيهها االرتباط بـ "قادر" ألن إيقتلك اآلالت. تقول أحالم حينما رفضت بطلت

 يف إقناع والدها الذي مل جتد تفهما لديه:

،  يء الصوتطئا. مل يكن سكان سيفهمها لو قالت له وهو املوسيقي، إن لقادر إيقاعا خاأ»          
ان ميلك كليت ما  ا لكتكان سيء اإليقاع، وهذا أكثر إزعاجا. كان نشازا مع موسيقاها الداخلية، 

 "أذان لسماعها.

كة. زف مسفونية مشرت سدى حاولت أن توفق بني إيقاعيهما. كاان آلتني ال تصلحان لع           
هتا. أثناء ع قيثار مته ندر مزمارا تتعذر دوز افكيف إذا لروحيهما أو جسديهما أن يتناغما ؟ كان ق

ملزمار اثقوب  النفس، منهمكا يف سد كليف ضبط اإليقاع، كان هو مشغوال بضبط  انماكهما
 مبخاوفه، وتردده، وخجله.

    وما  جترؤ يعرى أمام رجل ملكيف جلسده األبكم حماورة أنوثتها الصارخة ؟ وكيف هلا أن تت            
 هتا ؟على أن تعري أمامه صو 

اغمني،  كائنني متنيقاع  هو إ ءب، قبل أن يكون كيميامن تناقض طباعهما، أدركت أن احل            
 كأزواج الطيور والفراش اليت تطري وحتط معا، دون أن تتبادل إشارة.

نطفئان ها، يشتعالن وياحلب هو إثنان يضحكان لألشياء نفسها، حيزانن يف اللحظة نفس           
 معا بعود كربيت واحد، دون تنسيق أو اتفاق معه
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  .1«شعال فتيلةلثقاب رطبا ال يصلح إلمعه كان عود ا          

نظر إليه  ا زال يمنثوي الذي ر اجلسد األتعلن الروائية "أحالم مستغاّني" يف هذه الرواية حتر         
قى ال نه موسيه، إكموجة إغرائية، مل يعد اجلسد جمرد مظهر خارجي فاتن، بل هو حس يشدك إلي

 اجلسد.يفهمها إال من كان له ذلك احلس املوسيقي الذي يفهم إيقاعات 

 عه هو املهم.كن إيقااملهم، ول له إيقاع الصوت يف تناغمه، فليس الصوت هوه اإليقاع الذي ميث  إن        
        ن قدرهتا ت به ععرب   الغناء الذي دها على السلطة الذكورية. هو فن  فمن خالل صوهتا تعلن متر  

 : لفزيوينتيع حوار مع مذ لتها يفويف ذلك تقول الروائية على لسان بط ،يف مواجهة القتل

غتيال  الذكرى األوىل اليفشارك يف احلفل الذي نظمه بعض املطربني أما أردته هو أن »             
ثر... لغناء ليس أكقتلة ابل الي األغنية األحب إىل قلبه، كي أانز أيب أبدائهم ألغانيه، فقررت أن أؤد  

 أيضا.إن واجهتهم ابلدموع يكونوا قد قتلوين أان 

 أما خفت أن تشقي طريقك إىل الغناء بني اجلثث. -    

شى القتلة، ختاف جمتمعا يتحكم قارب سلم خماويف. إن امرأة ال ختلقد غري هتديد األ -     
 .2«هاب معنوي يفوق جرائم اإلرهابينيمحاة الشرف يف رقابه. ثة إر 

    بشع وتقييدها، أ املرأة ية يف تكبيلاجلرمية اليت ارتكبتها الثقافة الذكور  فالروائية، إذن، ترى أن         
   قافة ثللذلك عملت ا الصوت يفوق اجلسد يف التعبري، بذلك تؤمن أن   هيمن جرمية القتل ذاته، و 

الغناء  . ليكونفتنة عن سحر الكلمة ونغمها أمام سحر العلى طمس صوت املرأة، وهي بذلك تعرب  
 صوت املرأة يف إثبات ذاهتا وإمساع نغماهتا.صورة ل

                                                           
 .23 – 22أحالم مستغاّني: األسود يليق بك، ص ص ،  - 1
 .16،  15ص ص  املصدر نفسه ، - 2
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ليغدو اجلسد سيمفونية من السيمفونيات النادرة اليت جتاوزت فيها الروائية "أحالم مستغاّني"       
متفصالت اجلسد وإغراءاته إىل شبكة متناغمة من العالقات والصور الداللية واللغوية، وابلتايل تضاف 

للجسد حضور طاغ ومنتج يف نصوص املنت »سد. ففي الكتابة لكالم ملتعة اجلمتعة الصوت وا
املدروس. غري أن متثالت هذا اجلسد واحتماالت املعىن اليت تؤشر عليها أساليب التشخيص 
واالستحضار التخييلي والفين، ختتلف من نص آلخر، ابختالف الوضع الوجودي للمؤلف املبدع، 

ان يف أصل الكتابة ذين يوجدللسؤال" أو "العقدة" الواألفق اجلمايل الذي ينخرط فيه، وطبيعة "ا
يذكر طلتها تلك، يف مجاهلا البكر كانت »تقول الروائية أحالم مستغاّني:  ويف ذلك 1«وحيفزان عليها

تكمن فتنتها. مل تكن تشبه أحدا يف زمن ما عادت النجوم تتكون يف السماء، بل يف عيادات 
 التجميل.

 كلم.ن أن تتن أنثى، ميككائنا ضوئيا، ليست يف حاجة إىل التربج كي تكو مل تكن جنمة. كانت        

أم تسطو  اندرة، اها كنبتةإمرأة تضعك بني خيار أن تكون بستانيا أو سارق ورود. ال تدري أترع     
 على مجاهلا قبل أن يسبقك إليه غريك ؟

 .2«وة االختالس متنكرة يف زي بستاينلقد أيقظت فيه شه      

ا الشهوة اليت يدفعك إليها إيقاع السواد ،       التساؤل،  دعو إىلي ظهرت به يالزي األسود الذف إن 
 تها.ا وفتنماهلفهل كان مجاهلا مرتبطا حبدادها، أم أنه اللون الذي يراه الرجل مصدرا جل

يف ذلك تقول و لتباس يشي ابال ون الذيون الوسط بني احلزن والفرح. ولكنه يبقى دائما الل  الل   هو      
 الروائية:

 يسأهلا مقدم الربانمج:»   

                                                           
 تقدمي عبد احلميد عقار. 4، 3هشام العلوي: اجلسد واملعىن، ص ص  - 1
 .15، صأحالم مستغاّني: األسود يليق بك -2
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 مل تظهري يوما إال بثوبك األسود.. إىل مىت سرتتدين احلداد ؟ -

 جتيب كمن يبعد شبهة:

احلداد ليس يف ما نرتديه بل يف ما نراه. إنه يكمن يف نظرتنا إىل األشياء. إبمكان عيون قلبنا  -
 .1«كون يف حداد.. وال أحد يدري بذلكأن ت

 نوعية ل يفتمث  ؤال وجيه يسون األسود هنا ينزاح إىل جانب احلزن، ليتبادر إىل األذهان فالل        
رمز يالذي لرواية اد داخل ألسو االعالقة بني العنوان الذي يوحي فيه اللون األسود ابلفرحة واجلمال ويف 

            جلسد   اع اآخر يزيد من عذوبة إيق و بذلك يصبح للون إيقاعم.إىل احلزن حسب ما تقد  
 و يكون للمشاعر إيقاعات ال يفهمها إال  من كان له حس  موسيقي.

 قصة ال  ما هي إ اشتها البطلةاليت عالفاشلة قصة احلب  أن   "أحالم مستغاّني"ترى الروائية لذلك       
ذلك  ا على إثبات، فقدرهتأكرب راحها أمهيةعري جلتدرهتا على مواصلة احلياة دون أن عابرة، فاألهم هو ق

رى جديدة فهي ت ية حياةفون بداية لسيمون الزهري ما هو إال  ونزع األسود عن حياهتا واستبداله ابلل  
رتا سقائد األورك يقية،ما من قصة حب إال وتبدأ حبركة موس»ه: ب ما جاء على غالف روايتها أن  حس

ه، ما دمت  درج لاليقي في عنك عصاه. هبا يقودك حنو سلم موسفيها ليس قلبك، إّنا القدر الذي خي
 ال متتلك من سيمفونية العمر ال "مفتاح صول"... وال القفلة املوسيقية.

لقي بك ي ار هاد اب، أو شالالا متضي بك سراعا كما احلياة، جدوال طر املوسيقى ال متهلك، إن         
 إىل املصب، تدور بك كفالس حمموم، على إيقاعه تبدأ قصص احلب... وتنتهي.

 حاذر أن تغادر حلبة الرقص كي ال تغادرك احلياة.

 .2«ت..اتنو إال  صولفيج حياتك فما هي  ال تكرتث للنغمات اليت تتساقط من

                                                           
 .16أحالم مستغاّني: األسود يليق بك، ص  - 1
 ،غالف الرواية.املصدر نفسه  -2
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إال أنا  نه صوهتاالذي فتجل حنو الوقوع يف حب ذلك الر  البطلة فعلى الرغم من أن القدر قد قاد      
هو إال  ماادفه، تصن أاستطاعت أن تستعيد ذاهتا من جديد مرددة حلن األمل فكل ما ميكن لألنثى 

 .يسعفها فيها احلظ  بسبب عدم توافقها مع إيقاعها مل أشياء عابرة

السردية املستغاّنية إّنا خيضع إليقاعاته  إن اجلسد األنثوي يف متثالته ومتظهراته يف األعمال     
س فكري، جحظات هو حضور تيمة الكتابة كهاأول ما يتجلى من مال »السحرية والرمزية ذلك أن

   وتشكيل مجايل يف النص املستغاّني أوال من حيث احلديث عن طقوس الكتابة، ومن مث الكشف 
إىل إدراك ماهيتها ماعي نسائي ابإلضافة عن دوافعها كفعل خالق ممارس من طرف الذات وكطرح اجت

إن الكتابة حضور، وهذا هو »الكتابة من حيث  حتا جتغراء اليت من خالل فنية اإل 1«وإبراز قيمتها
د واستنفار أسئلة يول   جسدها احلق. ولذا كانت، عرب كل العصور، تداخل أنظمة، واشتعال لذة،

 .2«بعضها بعضا

 أحالم"،مزيج من اإليقاعات اليت يشك لها تناغم األصوات و تعالق األحلانهذا هو اجلسد عند"       
               .اليت حتتاج منك اإلحبار يف تضاعيفها و الغوص يف نغماهتا بغية تعريتها و كشف غوايتها

من املالحظ أن  حالم مستغاّني تعتمد على املخيال اجلسدي يف حتقيق أيروسية النص و خلق  »فـ 
 3.«تلك الرغبة اجلارفة يف تصويرها...جسد امرأة

 
 
 

                                                           
 .136ص  الكتابة الروائية النسوية العربية بني سلطة املرجع و حرية املتخيل، فطيمة الزهرة ابيزيد: - 1
 .24،  23، ص ص  فاحتة املتعة ياشي: الكتابة الثانية ومنذر ع - 2
 .78املكان و شعرية القص،ص األخضر بن السايح:سطوة  -3
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ّ:املبحثّالثاين

تّواايتيمةّاجلنس:ّغوايةّالكشفّوالتعريةّيفّّر
 الفاروق. فضيلة

ّاجلنسّوّوعيّالذاتّيفّروايةّ"اتءّاخلجل".-1

ّاجلنسّوّكبتّالذاتّيفّروايةّ"اكتشافّالشهوة".-2

ّوف".مّاخلاجلنسّوّجرأةّالذاتّ:كتابةّالعريّوّعريّالكتابةّيفّروايةّ"أقالي-3
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واجلنس يعترب أمرا إلزاميا للجسد ليصبح »يندرج اجلنس حتت لواء ما يسمى ابلكتابة ابجلسد        
رة املركزية اليت تطلق يبقى هو البؤ »فاجلنس .1«نفسه مرارا هبذه الصورةعالمة ثقافية، وعليه أن حيدد 

   د السردية بكل أشكاهلا يستناملاحول حبيث أن ارتكاز الوحدات  إشارهتا لتستطلع املكان والزمن و
 هو احلس الغالب املهيمن على حركةاحلس األيروسي »حبيث يكون  2«ي إليهاإىل البؤرة وينتم

 ·ة حضوره وسلطته يف اجملال السردي د قو  ليؤك   3«الشخصية الرئيسية

 إن دل   لنسائي، وهذااجلنس قد وجد طريقه بشكل واسع يف منحى اإلبداع ا بوات  توظيفإن        
إشكالية   ثام عن قضااياحة الل   إز ها يفالبالغة اليت ميكن للتابو أن يكتسيعلى األمهية  ا يدل  على شيء إّن  

 احلياة االجتماعية واحلركة اإلبداعية يف اآلن ذاته. كثرية ختص  

فتة للنظر، وهو ما فتح جمال التساؤل عن السبب قت إىل موضوع اجلنس بصورة الفاملرأة قد تطر       
     قا البحث ى هبا إىل جتاوز القيم املوروثة وارتيادها عامل اجلنس يف سرودها، معم  الرئيسي الذي أد  

ة توظيف اجلنس ابحلداثة يف السرد النسائي، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا ابلكتابة ابجلسد الذي عن عالق
مثل اجلنس منذ القدمي »يعد خصوصية ابرزة من خصوصياته وملمحا من مالمح اهلوية األنثوية فقد 

متييز ضد املرأة التاريخ اإلنساين، الدعامة األساسية لكل  مرجعا للهوية، فاعترب اجلنس األنثوي على مر  
وعلى حساهبا. ولقد ت استغالل املرأة وإبعادها عن احلياة العامة وحجبها عن األعني وسجنها داخل 
 عوامل ضيقة يغلفها اجلهل واالستالب، بسبب جسدها األنثوي. وبذلك أصبح هذا األخري على مر  

رأة عن اخلوض يف غماره، واعتبار من أجل إبعاد امل 4«ل عائقا وسجنا وحمل خجلالعقود "اتبو" مث  
مستور خيشى  الروائيات قد قمن مبناقشة قضية اجلنس وتعرية كل    أن  إال   ،ذلك جرمية يف نظر اجملتمع

                                                           
 .100سارة جامبل: النسوية وما بعد النسوية، ص - 1
 .140حممد صابر عبيد: املغامرة اجلمالية للنص الروائي، ص - 2
 .197املرجع نفسه، ص - 3
 .265خلود السباعي: اجلسد األنثوي وهوية اجلندر، ص - 4
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ع وإشباع الرغبات ابعتبارها مصدرا التمت   املرأة ال متلك حق   ه يرى أن  اجملتمع الذكوري احلديث عنه ألن  
 للمتعة.

العالقة  يوتعر   نظر، لتكشففتة للاجلنس بصورة ال املرأة الكاتبة إىل موضوعقت وبذلك فقد تطر        
 ة.احلقيقية بني الرجل واملرأة، خاص  

يا للضوابط كتابة اجلنس ال تعين ابلضرورة كسرا وختط    ففي ارتياد املرأة لعوامل اجلسد أتكيد على أن        
مع، وفتح اجملال ملناقشة القضااي احملظورة اليت االجتماعية بقدر ما هي جسر للتواصل مع اآلخر واجملت

ة من انحية إظهار املرأة لرغبتها خوفا من احتقارها واهتامها ابلشبقية عمل اجملتمع على جتاهلها وخاص  
ومن هنا ضرورة القول إن حترر املرأة ال ميكن أن مير إال من خالل اجلسد، أو عرب اكتشاف عالقة »

معرفة خاصة ابلذات بعيدة عن نظرة الرجل، وذلك ملا لعالقة املرأة  على حده معه متنح لكل امرأة معينة
      جبسدها من انعكاسات سيكولوجية ابلغة التأثري. فكلما عم الشعور ابالرتياح إىل اهلوية اجلنسية 

ن أو االنتماء اجلنسي، شكل ذلك يف غالبية األحيان عامال مساعدا على النجاح يف احلياة، ابعتبار أ
العالقة مع الذات تشرط إىل حد بعيد النجاح االجتماعي. ولعل وعي النساء منذ االنطالقات األوىل 
للحركات التحررية النسائية، أمهية هذا احلضور اجلسدي لتحديد اهلوية هو ما يفسر ارتباط مطالبهن 

 ·1«دائما حبقهن يف التحكم يف أجسادهن بشكل اتم

يف إرساء   كبريةأمهية  من هلا ملا مسألة اجلنس علينا التنبيه إىل إعادة النظر إىل  وجب،من هنا        
على  اجلنس ينضوي  ألن  ؛قواعد مرجعية روائية حداثية ال اعتبارها حمظورا من احملظورات اليت ال تباح 

رواية متعة مجالية وإعطاء ال ،أمهية ابلغة سواء يف احلياة االجتماعية وتوثيق العالقات بني األان واآلخر
إىل رسم   ية اإلبداع سعيا ية التعبري وحر  تقوم على كسر قواعد البالغة العربية وفتح جمال واسع أمام حر  

ما ميكنه أن يكون سببا يف عرقلة احلركة اإلبداعية  صورة جديدة للفكر واالرتقاء به متجاوزة بذلك كل  
 واالجتماعية.

                                                           
 .276خلود السباعي: اجلسد األنثوي وهوية اجلندر، ص - 1
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ّ"اتءّاخلجل":اتّيفّروايةّاجلنسّووعيّالذّ ّ-1
عندما »هذا النوع من الكتاابت يظهر  لقد حفلت الكتابة النسائية ابرتياد عامل التابوهات، ولعل        

 –مهما كانت درجة قوهتا أو ضحالتها مبىن ومعىن  -تشتد وطأة اجملتمع على املرأة، تغدو كتابتها 
من أن حتمل هذه الكتابة أكثر مما  ق متشعبة، ولعبة أسطرة تداولية، وال بدذات شأن، وإشكالية تل

ل دوما يف طياته بذور اهلدم حتتمل، انطالقا من أنا كتابة هامش تقفز إىل املنت، واهلامش حيم
ويض للمنت الذي هو السلطة االجتماعية السائدة اليت ميسك بزمامها حراك األبوة الذكورية والتق

 .1«البطريرايكية

وتعترب كتابة اجلنس عادة كتابة مغرية تدعو إىل إاثرة الغرائز ونفخ الشهوة لدى املتلقي، ولكننا إذا       
يعمل بصورة كبرية على فضح العديد من القضااي  "التابو"أمعنا النظر يف بعض الرواايت جند أن هذا 
ال تقصد  -يف عمومها  - أن هذه الكتابة السردية ىنعمب »االجتماعية اليت ترتبط ابألنثى خاصة أي 

وإن كان هذا اهلدف حاضرا  -يف عمقها االسرتاتيجي أن تعري اجلسد إلاثرة الشهوة وتوليد الشذوذ 
     بقدر كونا تسعى  –على املستوى الظاهري ال العميق، بوعي الساردة لذلك أو ال وعيها سيان 

دما يكون جوهرها فاسدا من خالل ممارسة إىل نقد اجملتمع، وتعرية احملرمات أو التابوهات السلبية، عن
فاجلنس يف ذاته حياة ومجال، والدين يف ذاته قيم  ؛الناس هلا، ال يف ذاهتا، بصفتها قيما فاضلة ومجالية

أخالقية وتربوية عليا والسياسة يف ذاهتا منجز معيشي دميقراطي وإنساين؛ ومن مث فإن اإلشكالية 
موقفا جتاه هذه احملرمات؛ فيجعلها بعضهم ممارسات غري احلقيقية تكمن يف: كيف يسجل الناس 

 ·2«! عنها تناقضات وصراعات وأوبئة اجتماعية وثقافية وغريها؟ نسانية بطريقة أو أبخرى، مما ينشأإ

لقد اختلفت نظرة الناس أو الثقافة إىل اجلنس ابعتباره عامال إغرائيا ابلدرجة األوىل، ولكن       
وسيلة لكشف املستور ليحمل أسئلة وجودية  -أي اجلنس-الروائية "فضيلة الفاروق" قد جعلت منه 

                                                           
 .133حسني املناصرة: وهج السرد، ص - 1
 .133حسني املناصرة: مقارابت يف السرد، ص - 2
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رأة العربية امل قد حضر اجلسد يف كتاابت »عن واقع األنثى الذي يبقى غامضا يف مسرية احلياة لذلك فـ 
ل للمرأة ، وهذا أدى إىل الرتكيز على الكتاابت األنثوية، ... وصار اإلبداع األنثوي ليندد بقهر الرج

أو حىت    يراهن على كشف املمارسات اليت تتم على جسد املرأة، أو فضح اختزال املرأة يف جسد 
يريده من جسد  عرب عما يشعر به ويمه يف مقابل تلك احلرية املمنوحة للرجل ليتكبيل جسد املرأة وأتث

 1.«املرأة

  ما حلق هبا  مواجهة هو من أجل ما تكتبه املرأة يف ارتيادها لعامل اجلنس واحملضور من هنا، فإن        
     ية مركزية ا قضن  ية ألنظر إىل قضية اجلنس نظرة سلبفال جيب أن ن التاريخ لذلك من ظلم على مر  

نفي وجودها، ذا ال يا، فهبني الرجل واملرأة، وعلى الرغم من عدم معاجلتهيف العالقات االجتماعية 
 ن زيف احلياةمر لتحر  جل اأر من عقدة اجلنس، وأن ال جنعلها فعال احنرافيا من لذلك ينبغي أن نتحر  

 االجتماعية.

الواقع الذي  فمشكلة اجلنس هنا ترفع الستار عن واقع احلياة والعالقة بني الرجل واملرأة وتكاشف      
مل يتخلص من نظرته األحادية للمرأة، وهي النظرة اليت ال ترى فيها غري اجلسد، وال تنظر إليها إال  »

 .2«بشبق

لى فضح تعمل ع جيابية اليتمن هنا وجب علينا التنبيه إىل أمهية الطرح اجلنسي يف صورته اإل       
 أتكيدا جل" اليت أتيتاتء اخلها "ة الفاروق" يف روايتالواقع وكشف املستور، وهو ما تعرضه الروائية "فضيل

 عها.ة وإشباذكور على الرؤية الدونية لألنوثة واليت ينحصر دورها يف التنفيس عن نزوات ال

بط األنثى ر الذي  ازائري خصوصدا موضع األنثى يف اجملتمع العريب عموما و اجلفالروائية تعي جي        
 الروائية "بتاء اخلجل"، وذلك يف قوهلا:ا بتاء التأنيث اليت رمزت هل

                                                           
 .73،ص  (بيب بوهرور: )تثوير احملظور يف الرواية األنثوية العربية املعاصرة، قراءة يف جتلي الصورة عند الروائية العربيةاحل - 1
 .647مجعة بوشوشة: اجتاهات الرواية يف املغرب العريب، ص بن - 2
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ان اتء كاب كل شيء عين  منذ العائلة... منذ املدرسة... منذ التقاليد... منذ اإلره»           
 للخجل،

 كل شيء عنهن اتء للخجل،           

 منذ أمسائنا اليت تتعثر عند آخر حرف،          

 الوالدة،منذ العبوس الذي يستقبلنا عند        

 ا،منذ أقدم من هذ       

 منذ والديت اليت ظلت معلقة بزواج ليس زواجا اتما،       

 وت بصمت،منذ كل ما كنت أراه فيها مي       

 منذ جديت اليت ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن،       

نه ع نقانو وأغمض ال رب املربح الذي تعرضت له من أخ زوجها وصفقت له القبيلة،إثر الض       
 عينيه.

 منذ القدم،       

 منذ اجلواري واحلرمي،       

 منذ احلروب اليت تقوم من أجل املزيد من الغنائم،       

 1«أان، ال شيء تغري سوى يف وسائل القمع وانتهاك كرامة النساء. منهن... إيل         

   تنقل لنا الروائية "فضيلة الفاروق" كيف تكون البنت ضحية الثقافة األبوية الظاملة اليت ال ترى        
 .يف األنوثة إال رمزا للعار والفضيحة وهو ما ترمجه عنوان روايتها "اتء اخلجل"
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 لها كل  م  و حينثى، فهائر ضد األفمن هنا تنبثق أمهية العنوان وداللته يف فضح التعامل الدوين اجل       
 ت تلقى حتفهاين سنوالثماااألخطاء حىت وإن كانت مفروضة عليها ومل تكن هلا يد فيها، فها هي ابنة 

يجة جلسر نتلى اعيرمي هبا من على يد والدها الذي مل يرف له جفن ومل أتخذه هبا رأفة وهو 
ذي سيلحقها لعار الن امصها ه خيل   أن  ضت له من ابئع الدكان وهو ال يرى إال  تصاب الذي تعر  االغ
 ص نفسه هو. تقول الروائية: صها هي، بل خل  ه مل خيل  ولكن  

 ية "رميةايم كانت حكاحكاية "كنزة" جعلت الوحل جيتاح حلقي، لكن األسوأ يف تلك األ»          
حرون، فال ينتاألط مل أصدق أن «جسر سيدي مسيد»جنارة"، طفلة يف الثامنة رمت بنفسها من على 

و الذي رمى لوالد هاأن  هلذا حققت يف املوضوع وبعد أن رمتين تفاصيله يف أكثر من متاهة، اكتشفت
 مية.اببنته من على اجلسر، نسي الناس االغتصاابت اجلماعية وصاروا يفكرون بر 

 قال أنه خلصها من العار.  

 ألنا اغتصبت.  

يه يبيع ف ن صغريني، أحدب وقصري، يقطن ابحلي نفسه، وله دكااغتصبها رجل يف األربع  
 احللوى و "البسكويت" والعلكة.

ومل يكن صراخها ليصل أحدا، كانت هناك ورشة لتزفيت الطريق والشارع نفسه، ابتلعت    …      
استنجادات الصغرية. وقد جاءت توابع القضية مضحكة، حكم على األحدب بعشر سنوات سجنا 

 1«نكة حماميه.بسبب ح

فال هدف لألب سوى التخلص من العار والفضيحة اليت حلقته، هذه الفضيحة اليت ال ميكن        
التخلص منها إال ابملوت، أو ابألحرى القتل بطريقة أبشع مما يتصوره الذهن اإلنساين، لتلقى الطفلة 

جسدها الصغري ليس أهال  "كنزة" عذااب مضاعفا؛ األول وهو تعرضها لالغتصاب بطريقة وحشية ألن
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لتقبل مثل ذلك االعتداء اجلنسي البغيض من قبل رجل كبري يف السن ال يعرف يف تلك الطفلة وال يرى 
مته التقاليد عل   ها الصغري، ألن  طريقة كانت دون مراعاة حىت سن   ذة وإشباع الغرائز أبي  فيها إال عنواان لل  

لها األب نسانية اليت فض  لثاين، فهو الطريقة البشعة والالإالعذاب اا األنثى خلقت لتقدمي املتعة له. أم   أن  
 ه عملية انتحار ال دخل له هبا.ص من عارها يف حماولة ليبدو األمر وكأن  للتخل  

   قدرهتا  ها وعدمهلا صغر سن فهذا األب مل يتوان عن فعلته يف قتل ابنته القاصر اليت مل يشفع       
 تحني  يحلياة ابم ع  ا يتنقبضة ذلك الوحش، لتلقى هي حتفها، ويبقى هو حر  على ختليص نفسها من 

حة واخلجل م الفضيردعهتيف وجود آابء  لقى ال حمالة املصري ذاتهصطياد فريسة أخرى، ستالفرصة ال
 ذهم.الرباءة مال جدوا يفن و على املطالبة حبقوق بناهتن وتطبيق القصاص كي يكون اجلاين عربة لغريه مم

كانت أا سواء ص منهلتخل  من ا ى هي دائما وصمة عار وخطيئة ال بد  األنث هذا سببه أن   وكل         
 طيئة.واخل  رمزا للعاراجملتمع األبوي ال يعرتف هبا إال   مذنبة أو غري مذنبة ألن  

يم ور على القتث لروائيةو ما جعل ا املتوازنة بني الذكر واألنثى، وهعالقة غريضح فكرة المن هنا تت        
عامل اجلنس  ارتياد ة هياملتوارثة جاعلة منها وسيلة لكشف املستور حىت وإن كانت الوسيلة الوحيد

تور وفضح لك املسشف ذاحملظور وهذا من أجل ردعها عن ك مت فيه املرأة الكاتبة بتثويرالذي اهت
 اليت يبقى جمال استغالهلا واسعا. وثةاألن عالقاته اإلنسانية ضد  

ية بية واجلزائر نا العر يف جمتمعات ر لنا الروائية صورة لطاملا شهدانهاويف تعميق جرح األنوثة تصو         
ت تيات احلديثامن الف عديدة وهي قضية "ليلة الزفاف" اليت تبقى مأساة ال ميكن جتاوزها عند الخاص  

 : "روقال فيها عذرية املرأة صورة للرباءة. تقول "الفالعهد ابلزواج واليت متث  

 كان املساء موحشا والبستان خيتنق من امللل،»           

 وأان واقفة أمام السور اخللفي، أأتمل بيتك.      

 أنوار غرفتك مضاءة ابكرا.       
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      لعريس ريت.. خرج اوصورة العرس الكئيب الذي حضرته البارحة مازالت جرحا يف ذاك       
      س ن العريأددن من الغرفة يتصبب عرقا، هجمت النساء على العروس، كانت تبكي، ومسعتهن ير 

 مل يفعل شيئا.

 مث    ليال س وأهلها قبكت أم العريس... وبعد ساعة جاء شيخ إىل البيت اختلى ابلعرو       
 خرج.

 عاود العريس الدخول، وخرج حممد بعد قليل.    

 ب الغرفة قبل أن خيرج،دقت النسوة على اب    

 قالت إحداهن دون خجل "ايال.."    

 كيف فعل ذلك يف دقائق؟     

 لدماء.مل أفهم شيئا، لكنين تقززت حني رأيت قميص نوم العروس ملطخا اب     

 والنساء يزغردن، والعروس متثل الرباءة...    

 ! ما أبشع أن تكون الواحدة منا عروسا    

 ابنة عميت ووشوشت يل:اقرتبت مين سهام     

 .1«هل رأيت، العروس كانت "مصفحة" -

ا يف العفة كن يراهالطفولة ول فالرباءة عند اجملتمع ال تقاس ابلسن، فهو ال يرى الرباءة يف سن       
 افظ عليه حىتحتنثى أن كل أوالشرف الذي ميثله "غشاء البكارة". هذا هو الشرف يف اجملتمع، وال بد ل

 الثمن حياهتا أو مأساهتا اجلسدية، ألنه رمز براءهتا.وإن كان 
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وللمحافظة على "الرباءة" تقدم الكثري من العائالت اجلزائرية على عملية "التصفاح"، وهو حسب       
                       قول الروائية: وشم على فخذ الفتاة تقرأ عليه تعويذة،ـ هدفه محاية شرف الفتاة 

 .كل شيء مباح للحفاظ على براءة األنثى حىت السحرف* 1من االغتصاب

يها وكشف فاخلوض  من ة ال بد  وملا رأت الروائية "فضيلة الفاروق" أن قضية التعرية قضية حموري       
شية زمن صورة وحباب ضن لالغتصات تعر  ة واألليمة لفتيمالبساهتا، نقلت لنا بعض احلاالت املر  

ءا أساوي كان جز نثى املاأل نصيب  أن  القضية كانت قضية سياسية، إال   أن  عشرية الدم. فعلى الرغم من 
 منها، ويف ذلك تعرض لنا الروائية بعض هذه احلاالت يف قوهلا: 

ب" وحني ة "العيممارس هل تعرفني ماذا يفعلون بنا؟ إنم أيتون كل مساء ويرغموننا على -» 
 توسلهم، نقبلتنجد، ن، نسم ميارسون معنا "العيب"نلد يقتلون املواليد، حنن نصرخ ونبكي ونتأمل وه

 أرجلهم أال يفعلوا ذلك ولكنهم ال يبالون.

 :هني مينبت معصميها املشو  ي جلباهبا وقر  ت كم  عل   

 2«أنظري... ربطوين بسلك وفعلوا يب ما فعلوا ال أحد منهم يف قلبه رمحة. -

      رواية"" فتاةال مثلما حدث معوأما مصري من ترفض الرضوخ هلم فيكون مصريها املوت  
 يف ذلك تقول الروائية على لسان إحدى املغتصبات:و 

كنا ثاين، قتلت منا واحدة، قتلت أمامنا ذحبا مبجرد وصولنا ألنا رفضت الرضوخ  -»
 .3«لألمري

 االغتصاب وفضح قوانينه وشروطه تقول الروائية: ويف تعميق جرح
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ة العار، فن وصمن يعر ووحدهن املغتصبات يعرفن معىن انتهاك اجلسد، وانتهاك األان. ووحده »
 صاب":"االغت ابحتوحدهن يعرفن التشرد، والدعارة، واالنتحار، وحدهن يعرفن الفتاوى اليت أ

 ها.األمري هو الذي يهدي»

 لها إال من أهديت له، وإبذن من األمري.ال يقب  

 ام األخوة.ال جترد من الثياب أم

 ال جيوز النظر إليها بشهوة.

 لشرع.ادود حال تضرب من األخوة بل ممن أهديت له، فعليه أن يفعل هبا ما يشاء يف 

 إذا كانت سبية وأمها، دخلت على أمها، فال جيوز أن تدخل على ابنتها.

 زل(.لغاة )مع داعبإذا وطأها األول فال جيوز وطؤها إال بعد أن تستربئ حبيضه وجتوز امل

 ة.ه فال جيوز الدخول على نفس السبيإذا كان األب وابن

 1«إذا كانت سبية وأختها، ال جيوز اجلمع بينهما مع جماهد واحد

أو أي  لتجربة،راضهن وعشن ا من انتهكت أعالعار واملعاانة إال   أحد يستطيع أن حيس أبملفال        
 أن تؤول إليه. أنثى ميكنها أن تشهد وتتخيل هذه احلالة وما ميكنها

 هو قول ميينة املغتصبة: على ذلك وخري دليل

طباء، حد األأ، مع قبل أن تصلي بقليل، حدث شجار بني إحدى البنات اللوايت حررن معنا -»
نعه قانون مي، اللقد طلبت أن جترى هلا عملية إجهاض ورفض الطبيب ألنه ال ميلك الصالحيات

 )تصوري(.
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 احلديث: أخرستين الدهشة، فيما واصلت

 1««أي قانون هذا الذي جيرب املرأة على قبول ثرة اغتصاب كرامتها وإنسانيتها يف أحشائها -»

ول إحدى نه .تقعرب  ون أن نعرف ماذا فعلن وكيف قاومن و هلذا املقطع ما يعتتهم النساء د
 :ةو هي تروي مأساة رزيقة اليت اغتصبت من دون أية رمحة أو شفق  املغتصبات

هلذا أخذها األمري لنفسه، لكنها قاومته مثل وحشة، وخدشت وجهه كانت أمجلنا،:رزيقة""»      
استعان برجلني واغتصبها القذر  –فوق العني متاما ةبتعمي إحدى عينيه. لقد تركت له ندوكادت 
وقد حاولت اهلروب مرة، لكن حية لسعتها، فعثر عليها يف حالة سيئة، وقد عاجلها طبيب أمامهما،

 2«يب.إرها

هابيني قت ابإلر التحنا اليت انتحرت بعدما رفض الطبيب إجهاضها وهي املتهمة أب "رزيقة" قصة     
 احد وهوو لسبب مصري اختلف وناايت اختلفت ولكن ا اليت جن ت  "رواية" مبحض إرادهتا، و

 االغتصاب.

إىل اإلاثرة اجلنسية بقدر ما ولذلك فإن رواية "اتء اخلجل" ال تنضوي حتت الكتابة اليت هتدف        
      املرأة هي األقدر من غريها »نظرته الدونية لألنوثة فـ فضح تردايته و هتدف إىل توعية اجملتمع و

   من خالل ما حيدث  الكتابة حصيلة جتربة نسوية، عندما تكون و خباصةعلى التعبري عن عمق مأساهتا،
 ·3«يف الواقع فعال

ّكبتّالذاتّّ-2                                    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيفّروايةّ"اكتشافّالشهوة":اجلنسّو

لذي ا »عانت املرأة كثريا و مازالت تعاين من قضية الكبت اليت حوصرت هبا من طرف اجملتمع الذكوري

                                                           
 .66لة الفاروق: اتء اخلجل، صفضي - 1
 .85املصدر نفسه، ص - 2
 .86حسني املناصرة، مقارابت يف السرد، ص - 3
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و ال سيما يف  1«رأة أبعراف و تقاليد حتاصر جسدها و وعيها يف التفكري و األقوال و األفعال يقيد امل
و ال جمال هلا  -كما أسلفنا–جمال اجلنس على اعتبار أن  املرأة قد خلقت من أجل تقدمي املتعة للرجل 

من أجل أن تكون  »للمطالبة حبق ها اجلنسي، ألن  هذا األمر يعد  جرمية و عارا  ينبذه اجملتمع و هي 
إال  عملية قتل  مقبولة يف اجملتمع تضطر أن تكبت حقيقتها.إن  عملية التكي ف اليت تقوم هبا املرأة ليست

ّ                 2«لوجودها احلقيقي.
نظر اجملتمع  فكل ما ختل ت املرأة عن مطالبتها حبق ها اجلنسي و متعتها اجلسدية كل ما كانت يف       

ا تعترب عاهرة.لذلك رأت املرأة الكاتبة أن     إنسانة عفي فة، أم ا إن هي طالبت بوجودها اجلسدي،فإن 
يف وظيفته اجلنسية فقد  3«من منطلق وجود اجلسد كمحور للوعي ضوابط الكبت ميكن أن تناقش »
كتبت املرأة ...عن جسدها إلميانا أن  األدب ال يقتصر على دخول األبواب املفتوحة بل وظيفته  »

  4.«اخرتاق جدران الصمتاألساسية هي فتح األبواب املغلقة و 

احلفر داخل بنية الالمفك ر فيه، او ابألحرى مستحيل  »و هذا االستيقاء ال ميكنه أن يتحق ق إال  بـ      
و ما يرتت ب عن ذلك من استكشاف ملواقع جديدة، و معارف جديدة مل يعرفها القاريء  التفكري فيه

 .5«العريب من قبل

هو مغامرة جريئة يف هذا الالمفكر فيه ، يف هذا املسكوت  »إن  كتابة اجلنس هبذا املفهوم       
ربة أو ذات خمي لة واسعة      إال  قلم امرأة جم ». و الذي ال يستطيع التعبري عنه أو معرفة تفاصيله 6«عنه

                              7.«بنات جنسها على األقل من خالل إمكانية واقعية معاانة التجربة يف خفااي

                                                           
 .82ص ،حسني املناصرة :مقارابت يف السرد -1
 .214نوال السعداوي: األنثى هي األصل،ص -2
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كتابة اجلنس أو التابوهات / احملرمات يف اجملتمع احملافظ تبقى حمكومة مجاليا   إن   »فعلى ما يبدو       
اليت كان فيها  1«عينة تشكل جماال واسعا يف الدراسة النقدية احلديثةأبسس فنية وجمازية ضمن حدود م

 استنطاق املكبوت يعتمد على املواربة والتخفي.

أبسلوب  الروائية فضيلة الفاروق" لتكسر قيود هذه الكتابة وتقوم ابخلوض يف غمار اجلنسأتيت و       
السلطة »حول  املسكوت عنه، وخاصةونفض الغبار عن تقريري مكشوف قصد فضح تردايت اجملتمع 

القائمة واملبنية أساسا على متاهي الذكر بلذاته ونشواته اجلنسية اليت جتعل التصور يؤكد أن الذكورية 
وهو ما ولد هذا  2«األنثى يف هذه احلال عبارة عن وسيلة لتجزية الرغبات الغريزية للذكر ليس إال

 فيه. الكبت املتصل ابلنساء وكان السبب الرئيسي

 

وال يكتمل احلديث عن قضية الكبت، إال إذا كان هذا احلديث مقتصرا على اجلسد يف بعده       
حتدثت املرأة يف أدهبا بلغة اجلسد مصرة على أن تدوس األلغام لتفتح حوارا »اجلنسي لذلك فقد 

 3.«املؤنثةمتواصال مع احلياة واآلخر من خالل جتارب ذاهتا األنثوي اليت تستقي من ذاكرهتا 

ت  كون الروائية قد عان  4«يق ابلذاتد أن الكتابة عند فضيلة الفاروق بوح لصأعتق» من هنا،      
الذات، وهي املنحدرة من منطقة "آريس" الرببرية اليت حتكمها نفس  تبأنثى من مشكلة ك ككل

هوة" مغامرة كتابية العادات والتقاليد اليت تنادي ابلكبت ضد النساء، لذا أتيت رواية "اكتشاف الش
تعري فينا ما نرفض الدنو منه بغية اإلطاللة على ما يقبع يف جوهر الذات، وما حيتمي ابلصمت...، »

لتغدو الرواية فضاء كشفيا ابمتياز، تتمظهر فيه الذات جبميع أبعادها، انكساراهتا، وإشراقاهتا، نزواهتا 
ينها أن تقف صاحبتها ضد املمنوعات وعلى رأسها وأهوائها ورغباهتا وميوالهتا اجلاحمة، فال غرابة ح

                                                           
 .128، صيف السردحسني املناصرة :مقارابت  - 1
 .305فتحي بو خالفة: التجربة الروائية املغاربية، ص - 2
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الطابوهات وعقال احملرمات، ليصبح النص دعوة  ةاجلنس، من أجل استعادة الذات وانتشاهلا من سلط
 .1«للتمرد ونداء للحرية كما تراها

          ويف تعبري "الفاروق" عن قضية الكبت، تبقى الكتابة هي السبيل الوحيد الذي تستطيع       
من خالله أن تكشف كل مالبسات احلياة الزوجية بني الرجل واملرأة يف عالقتهما ببعضهما. وملا كانت 

اليت تنام فيها مستنقعات أجيال من النساء »الكاتبة أنثى، فهي تستطيع أن جتعل سردها قريبا من ذاهتا 
      احملكومات ابلصمت والكبت منذ قرون، وحينها يغدو البوح التحرري عملية تفضي إىل البحث 

يف وعي النص  عن خيوط النسيج الذايت داخل العمل اإلبداعي يف عالقته مع هذه اخللفية القابعة
ى جعل الذات تتخذ قرارها بنفسها عالوة على تصرفها وحميطه يف الوقت ذاته، وهو هنا بوح يراهن عل

 .2«غري املقيد بشروط مسبقة

طيع أن تألنا ال تس ا الزوجية،يبدأ الكبت عند املرأة مع عدم القدرة على حتديد شريكها يف قلعته      
نا إال أل لشيء، رها، الشاعملتعلن عن عدم حبها هلذا الزوج الذي عادة ما ختتاره األسرة، دون مراعاة 

 : أنثى وهو رجل، ذلك أن االعرتاف ابحلب يعد خطيئة ويف هذا تقول الروائية

ما  -تقود إىل النار-والعياذ ابهلل-االعرتاف ابحلب شبهة ، والشبهة تعين الظاللة، والظاللة »         
 .3«أخطر االعرتاف ابحلب إذن، إنه كالزىن، كإحدى الكبائر، أو كالقتل

رة املرأة عدم قد لذي يبدأ معرواية "اكتشاف الشهوة" واقع النساء احملرومات من الفعل، واحتكي       
 -لروائية ا. تقول نثويةوهي أول حمطة يتجلى فيها كبت الذات األ -كما أسلفنا-على اختيار زوجها 

 صية: ا الشخياهتحب اغري مبالية أبن يكون حديثها هذا مرتبط -وهي املتكلمة بضمري املتكلم
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مرتاكمة  نه أزمنةا، فبيين وبيمجعتنا اجلدران وقرار عائلي ابل، وغري ذلك ال شيء آخر جيمعن»         
 وأجيال على وشك االنقراض.

 مل يكن الرجل الذي أريد...  

 .1«ومل أكن حتما املرأة اليت يريد، ولكننا تزوجنا  

بة طة رغان هذا وببسأل إرادهتا،من هذا الزوج عكس  -ايةوهي بطلة الرو -ين" فقد تزوجت "اب       
اوزت ة وأنا قد جتنثى خاصا أعائلتها: أبيها وأخيها، فهي ال حول هلا وال قوة يف رفض هذا الزوج، ألن

ة وهذا أيضا العنوس رحلةمسن الثالثني من عمرها، لقد جتاوزت العمر احملدد لألنوثة، فهي قد دخلت 
ثيقة ملتعة ابسم و حث عن ان يبمعنا. أما ابلنسبة إىل الزوج، فهو قد تزوجها ألنه كايعترب عارا يف جمت

ارس معها ميكنه أن ة ميالزواج وال يهمه إن كانت هذه الزوجة راغبة به أم ال، ألنه يبحث عن زوج
و إعطائها أ   وجته ز غبة لذلك فقد صورت الروائية طريقته يف إشباع نزواته دون االكرتاث بر  هشذوذ

  وقتا كافيا لكي تتقبله وتقيم معه عالقة زوجية صحيحة قائلة: 

ة يف دقائق، ورمى مل حياول أن يوجهين، مل حياول أن يفهم شيئا من لغة جسدي، أنى العملي»        
 .2«ق "الكلينكس" يف الزابلةر و بدم عذرييت مع 

دون  رغباته ج يف إشباعض لنا متادي الزو وتضيف الروائية "فضيلة" يف هذا اجملال، وهي تعر       
 احلرص على عدم إيذاء زوجته فتقول: 

حىت حني ميارس اجلنس معي، يفعل ذلك بعكس رغبيت متاما كان يعود متأخرا كل ليلة، »         
        فيوقظين حلاجة يف نفسه، مث يفعل ذلك كما يف كل مرة بسرعة ودون أن يعطيين جماال ألعرب 

                                                           
 .7، صفضيلة الفاروق :اكتشاف الشهوة - 1
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، كان يقوم ابلعملية وكأنا عملية عسكرية مستعجلة يسلمين بعدها لألرق، ألن ما حيدث عن وجودي
 .1«فريقا من النجدة للملمة ما حدث كثريا عن أي كارثة طبيعية تستلزمجلسدي ال خيتلف  

 متعتها ز عن حتقيقوملا متادى الزوج يف كبت غرائز زوجته والضرب هبا عرض احلائط وعج      
ات بط عالقر ت يف راحت البطلة "ابين" تبحث عن حتقيق رغباهتا أبساليب أخرى متثلاجلسدية، 

ن خالهلا تضمن م رعيةجنسية محيمية مع غريه، مستبدلة عالقتها الزوجية الشريفة بعالقات غري ش
 حتقيق شهواهتا.

سسة ملؤ لها خارج اإنه الكبت إذن، الذي أجربها على أن تطلق العنان ألحاسيسها ودواخ      
ين" يه البطلة "ابفي تصرح الذ الزوجية، هي الشهوات اليت مل يفهمها فيها زوجها. فانظر إىل هذا املقطع

 عن مكبواتهتا مع أحد عشاقها قائلة: 

ت ذا انسجمأفهم حىت ملا كانت شفتاه طريتني، وشعر شاربيه وحليته أيقظا كل حواسي ومل»          
ملاذا و ث مع شفاهه، لك العبذكل   لة" حمرتفة، وملاذا عبثت شفاهي "مقب  معه، وملاذا ابدلته القبلة وكأنين

 تذوقت دفء لسانه وأحببت رائحة تبغه الصارخة بذكورته.

 "إيس..." أيها اجملنون، إنين امرأة متزوجة؟ -   

 آخر،  كان للمطر حديث  مهست له، فأغلق فمي أبصابعه، وأشار يل أن أسكت. يف اخلارج    
أن نفرتق قبلته مرة أخرى، وعدت إىل البيت حمملة برائحته وأنفاسه، ووقع شهوته، وأصبح وهلذا قبل 

 .2«من الصعب علي أن أعيش جمددا ابإليقاع نفسه

طلة تبحث يها البرى أصبحت فومل يتوقف التعبري عن شهواهتا عند هذا احلد وإّنا أخذ أبعادا أخ      
        : ين" وهي تقولطلة "ابللب عن إشباع رغباهتا وغرائزها بصورة أعمق. وهو ما ينقله لنا هذا االعرتاف
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ني رحا، وبفه وأان أنبض دتيف صبيحة داكنة أذكرها جيدا، متاديت يف التربج والتعطر وقص»          
 يديه حتولت إىل غيمة طائرة، حدث ذلك يف مكتبه. حدث كل شيء يف مكتبه.

ما ، ابلضبط جعلتهشلحت معطفي وسلمته شفيت مث أمسكت يديه ومررهتما حتت الكنزة           
دي سج قأذكر كيف ات تستقران على ندي. أذكر جيدا طعم يديه، طعم أصابعه اخلشنة، طعم حليته،

 إليه.

أذكر رائحته، أذكر كل التفاصيل اليت أفقدتين عقلي، وجعلتين أطلب املزيد. كان بودي أن           
أمتدد، وأسلمه جسدي قطعة قطعة، إذ مل يعد إبمكاين التماسك واقفة، فعانقته، ولكن يديه تراقصتا 

اري، أن أصطدم به، أن حويل، فكتا محالة الصدر، فتحرر نداي وصار بودي أن أحبث عن صدره الع
         أحتول إىل لبؤة شبقة، أن انصهر حتت ثقله، أن أتوحد معه، أن أصرخ وهو خيرتقين، أن أهلث 
من املتعة، أن تتقاطع أصواتنا عند الرعشة، وننتهي مبعثرين الواحد فوق اآلخر، كان بودي... ويداه 

وحده، أن يضغط على ندي أكثر، أن يؤملين تتسلالن إىل املوضع األكثر دفئا، ولزوجة، أن أكون له 
 .1«قليال ما بني الفخذين، ولكن األشياء مل تكن حمضرة ليحدث ذلك

جتد سبيال  قدها ململرأة وتفتاهي ذي األنوثة اليت مل يفهمها الزوج، هي ذي الشهوة اليت تعرفها       
لذي ميكنها ان واملكان اها الزميهم فحىت مل يعدإليها غري اخليانة، فلم تعد تبايل ابلتقاليد وال ابألعراف، 

 اهتا ولو حدثباع رغبو إشفيه إطالق العنان لشهواهتا والتعبري عن مكبواتهتا، فكل ما كان يهمها ه
 ذلك خارج املؤسسة الزوجية.

رم ن ذلك حمها تدان ألفإذا حدث وأن فكرت األنثى يف طلب حقها يف املتعة اجلسدية مع زوج      
أي ية عن ر الروا فقط، وقد عربتخلقت حسب نظره لتقدمي املتعة له كيف ال وهي اليت   عليها،

 "ماري" صديقة "ابين" بطلة الرواية عن رؤية الرجل للمرأة يف قوهلا:
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ماري تقول إن أغلب املثقفني العرب ال ينظرون إىل املرأة سوى أنا ثقب متعة ولذلك »   
 .1«ر مما يناضلون من أجل إخراج املرأة من واقعها املزرييناضلون من أجل احلرية اجلنسية أكث

 ى تعليمنه متحصل علوهو ابلضبط ما ينظر إليه زوج "شاهي" أخت "ابين" على الرغم من أ       
هي رأة. تقول شاهوة املة بشجامعي، فال فرق بني املتعلم واجلاهل فيما خيص املسألة اجلسدية املتعلق

 وجها هلا يف معاملتها اجلنسية:وهي حتاول أن تربز ظلم ز 

ي جبثته بة فريمكون متعأأحياان أرغب أان فيصدمين، ويتحجج أبنه متعب وأحياان أان اليت »   
 عاء...و من  علي ويفعل ما يريد بسرعة مث يدير يل ظهره وينام. ابلنسبة له، لست أكثر

نه وأن يل غريزة، مث حني يبحث عن جسدي ال يعنيه أن هذا اجلسد كيان يشبه كيا ...  
ومشاعر، كل ما هناك أنه خيرتقين قبل أن يوقظ شهويت،، يفعل ذلك بسرعة...، يؤملين دون أن أشعر 

 2«أبي متعة مث ينتهي ويرتكين جثة حتتضر.

يفعله  سها وماخيص أحاسي وملا سألتها "ابين" عما إذا كانت قد حتدثت مع زوجها ابألمر فيما      
 هبا ردت:

أن أحدثه مرة، ولكنه غضب، واثرت شكوكه، قال يل من علمك هذه حاولت  -»  
 .3«اخلرافات، قال أيضا إنه ميارس اجلنس حسب شرع هللا، وهذا هو املطلوب منه ليس أكثر

وجها، أال ز دية مع القتها اجلسويطال الكبت املرأة يف املؤسسة الزوجية حىت يف إخفائها لثمرة ع       
 تعبري محلها. تقول الروائية:وهم األبناء، أو أبصدق 

 ! شاهي" املسكينة"»   
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كل ما بعماق، جل يف األبثالثة أطفال ورابع يف الطريق، ببيت، بقائمة ممنوعات، بكومة خ    
 يشبه احلجر الذي يعكر املياه الراكدة.

"شاهي" اليت ال تبتسم، خرجت والدمعة يف عينيها، أخفت محلها جبلباب طويل، أـخفت     
تها بقطعة الوهم اليت تعلقها يف داخلها، ستقطع الشارع متومهة أن ال أحد اكتشف جرميتها، جرمي

 .1«وسيتوهم اجلميع أن محلها نفخة من الروح القدس

     نثوي ها األق  لى تغييب حد اجملتمع املرأة أن ختفي كل ما له عالقة ابجلنس، وعمل عفقد عو        
لها ة إذا ظهر محكبت جرميارت للجنس، وكأن املرأة قد ااألوالد ليسوا ثار  ما يرتبط به، وكأن   يف كل  
 للعيان.

لذلك، فقد قامت الروائية "فضيلة الفاروق" بفضح هذه العالقة املبنية على أساس خاطئ عرب        
هو أنا  كثريا ما أكدت الكاتبة على تصورها للكتابة أو اإلبداع أهم ما يبنيه»كتابتها هلذه الرواية فـ 

        حلظة مواجهة ومراوغة ومحيمية، ولذلك انفتح جسدها ليحمل جسد املرأة بكل ما يعتمر فيه 
من طاقات وما يثخنه من جروح. فالكتابة هي الفضاء الوحيد ملا يقوم فيها من سر وبوح تتحدث فيه 

العالقات تتصل بزوجها  احلديث عنها، ال سيما إن كانت تلك حبرية عن عالقات مينع اجملتمع  املرأة
 .2««قران وسكنا»ومبن رضيت املؤسسة أن يكون هلا 

فمن خالل هذه الرواية تدعو "فضيلة الفاروق" إىل التحرر من قبضة اجملتمع احلديدية وترى أن       
املتعة شيء غريزي يف املرأة ال بد للرجل من تفهمه لذا جاء عنوان روايتها موسوما بـ "اكتشاف 

إنا اللذة املخبأة والدفينة اليت تتطلع إىل الظهور على السطح وعيشها بكل األحاسيس  الشهوة"،
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اجلنس طاقة واستنشاق هلواء احلياة وليست »واجلوارح، فكل إنسان بداخله شهوة مستورة ذلك أن 
 .1«حلظات تسرق يف غرفة بعيدا عن أعني الرقباء

فاقدة  بطلتها لروائية منوملا كان اخلوض يف غمار تيمة اجلنس حمظورا من احملظورات، جعلت ا      
ى اجملتمع قمة علقى انللذاكرة وتعاين من مرض نفسي إثر حادثة سقوط منزهلم، ولكنها رغم ذلك تب

     اشتهكل ما عفا، وهي تعرب عن رأيها بقوهلا عندما أدركت أن كل ما حدث هلا مل يكن سوى ومه
 من عالقات ليس حقيقة وإّنا هو ما كان خيتزن يف ذاكرهتا:

    ملاذا يف حلظات صحوي مل أعش ما عشته اليوم، ومل أع ما حدث يل، ملاذا أدون ذلك »  
روحي من كل  بلحظات الصحو والغياب معا، وتنقذ يف أوراقي، فيما ترفض ذاكريت متاما أن حتتفظ

 .2«هذا الضياع

 سرت هذاكالروائية   م من أن هذا التصريح هو وجه آخر من أوجه الكبت، إال أنوعلى الرغ      
، فهي تعرب حاسيسهان أبالرغم من مرضها النفسي إال أنا مازالت تبحث عن الشهوة وتؤم. فباحلاجز

 عما أصاهبا قائلة: 

يف مستشفى يقابل "جبل الوحش" يعتقل وحش الشهوة يف غرفة ضيقة، بيضاء ونظيفة »   
 .3«سمى أاني

 ملرأة متزوجةاأكانت  مينع سواء ولتبني الروائية أن الشهوة إحساس غريزي يف اإلنسان، ال ميكنه أن      
إحدى  ها وبنيبين أو مطلقة أو عزابء، متحجبة أو دون حجاب، عرضت لنا هذا احلوار الذي دار

 ه قائلة:و التعبري عنقوله أ طعن يستي فيهن ما مل يتابعن روايتها عن كثب ألنا تعر  كن  الطالبات اللوايت

 جبة؟تايب وهو يتحدث عن الشهوة وأنت حمكيف أحببت ك -»     
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 ضحكت وأجابت بنوع من احلياء:     

ألننا كلنا نكتشف الشهوة، شئنا أم أبينا، حتجبنا أم مل نتحجب، إنا شعور غريزي ينتابنا  -    
بعد أطفاال يف عيون آابئنا نعرف مواضع الشهوة ونعرف فجأة وحنن انئمون وبني ليلة وضحاها وحنن 

 .1«أسباهبا وأهدافها، لقد أعجبتين ألنك بينت أن الشهوة لدى النساء ليست إثا إّنا هي عمل إهلي

جل أذلك من و الرواية،  ولرمبا كان هذا هو السبب الذي كتبت من أجله "فضيلة الفاروق" هذه      
حقية أجا، أال وهي ا أو زو و أخور اليت رمبا مل ينتبه هلا سواء أكان أاب أأن تطلع الرجل على بعض األم

ابلتايل فهي كرها، و فيف  املتعة للمرأة، فهو حىت وإن حاصرها يف جسدها فهو لن يستطيع أن حياصرها
ص ختلي العمل من أجلارثة، و ملتو تطالب بطريقة غري مباشرة حماولة التحرر من األفكار الثقافية القدمية ا

 اجلسد األنثوي من هذا السجن وأنظمته القمعية.

ّكتابةّالعريّوعريّالكتابةّيفّرواي/3               :اخلوف"ّقاليمةّ"أاجلنسّوجرأةّالذات:

تبدو رواايت "فضيلة الفاروق" يف جمملها مقتصرة على كتابة التابو، وإن تعد دت رؤاها يف تناول       
و ابلذات اتبو احلب واجلنس، الذي حير م على املرأة حتديدا، وكذلك  »هذا املوضوع الذي يعد  حمر ما 

على الذكور بتساهل اخلوض فيه، ألن  الكتابة يف هذا املوضوع ابلنسبة إىل املرأة حتال على كتابة سريية 
       بطريقة أو أبخرى، ما يعر ضها للعقاب، يف حني قد جيد الرجل يف تناوهلا إشهارا لذكوريته      

ّ.2«أو ابألحرى ذكورية شخصياته السردية
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صحيح أن  » واملهمش ، لذلك حيتاج التابو إىل جرأة كبرية لكتابته، ألن ه إغراق يف املسكوت عنه      
وهل  !اجلرأة هي العنصر األهم يف كتابة أي  رواية، ولكن ما مدى اجلرأة الفنية وكيف توظ ف مجاليا؟

 .1«!!هي غاية أو وسيلة؟

لعل  اإلجابة هنا حتيلنا إىل افتعال اللذ ة واإلاثرة إىل موضوع غري فين  تبتعد فيه اإلاثرة كبنية مجالية       
وال شك  يف أن  إشكالية احلب/اجلنس »فن ية إىل فن ية التعرية اليت أصبحت من أولوايت الكتابة ابجلسد 

ا أكثر اجلوانب ا ستحضارا لإلاثرة على حساب الفن تعد  أهم التابوهات اليت ينظر إليها على أن 
          )احلب واجلنس(  اف إىل ذلك ما يستدعيه هذا املوضوعواإلبداع يف كتابة املرأة وغريها، يض

من تداخالت إشكالية أيضا ومثرية مع كل  من الدين والسياسة واهليمنة القبلية واألعراف االجتماعية؛ 
 .2«اء ابلفن واجلماليات واإلبداعوهذه تشك ل يف جمملها نقيضا واضحا لالحتف

ولرمبا كان هذا األمر راجعا إىل استبدال فن ية التعرية جبماليات الشكل الفين، فالروائية "فضيلة       
الفاروق" مثال اعتمدت أسلوب العري و التعرية كبديل عن مجاليات الشكل الفين كونا تكتب الغواية 

ا غواية التع ملصلحة بناء رؤية عميقة، تكشف »رية اليت توظ ف فيها األيروسية لكن بطريقة خمتلفة، إن 
عن معاانة األنثى من املنظور السردي النسوي يف الواقع الذي تعيشه، وخباصة عندما يكون هذا الواقع 
  مسكوان بقيم ذكرية صارمة، تفرض احملر مات أو التابوهات الثالثة بصفتها قو ة مهيمنة، تفتقد أحياان 

 .3«عاين اإلنسانية العميقة جتاه اآلخر )املرأة(إىل امل

فت السلوب أبوت عنه املسكفالروائية "فضيلة الفاروق" متتلك جرأة هائلة يف ختط ي احملر م و       
السيما اتبو بو والغموض و مل التالعا هتا اليت تعد  أمثلة حي ة على ارتيادهاللنظر، وهذا ما تقد مه يف روااي

 اجلنس.
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ا        وعلى الر غم من أن  روايتها األخرية املوسومة بـ "أقاليم اخلوف" تبدو بعيدة عن هذا اجملال ألن 
ا مع ذلك تتلب س بلبوس اجلنس الذي يسبح      تتحد ث فيها عن اجلانب السياسي واحلروب، إال  أن 

   اية من خالل اجلرأة تظهر... يف الرو »يف تالفيف السرد لتحقيق أيروسية النص، تلك األيروسية اليت 
   يف تناول "التابو" وخباصة اجلنس وتداعياته اجلسدية واالجتماعية املختلفة؛ إضافة إىل تداخل اجلنس 

ر مات يغدو خطااب مع كل  من اتبوهي أو حمر مي الدين والسياسة؛ وكأن  ما يبدو على أن ه من احمل
بتعاد عن اجلماليات أو الفنية السردية        تكون أقرب إىل اال 1«أبساليب سردية مكشوفا أو معرى

لكن الشيء الذي حنن بصدد دراسته هو حتر ك األنثى )الساردة( من خالل )فاعلية اجلسد( الذي »و 
يزو د حركية السرد فيحمله إىل االندفاع واحلركة يف كشف املستور وتعريته مع كثري من املواربة الرامية    

 2« العري األنثوي معطى طبيعي لدى األنثى يتقن ع الواقع أو يتقن ع الل غةإىل تغطيته وسرته، ذلك أن  
خاصة إذا كان هذا املستور حمميا بتابوهي الدين والسياسة وهو ما يتجس د يف رواية "أقاليم اخلوف" اليت 

 تعد  فضاء رحبا و واسعا يف وقوع اتبو اجلنس حتت غطاء السياسة والدين.

بدون بعد جنسي يصعب أن يعلن اجلسد عن هويته كما هي »ضيلة الفاروق" أن ه وترى الروائية "ف     
لذلك جتد يف هذه التيمة سبيال إىل تعرية اجملتمع. فكان يف متثيالت التابو أن  3«وكما ينبغي أن تكتب

لغة جريئة يف تشريح التابو أو املقدس، ومن مث  غدا املسكوت عنه أو احملرم أهم »قد مت رواايهتا 
إشكاليات هذه الرواايت، من منظور كونه )التابو( ذكوراي قمعيا، وغري إنساين أو حضاري. وقد 
ظهرت متثيالت اتبو اجلنس والسياسة والقبلية بؤرا إشكالية يف تكوين جمتمع مفك ك، ومتناقض، 

 .4«وقمعي بعضه ببعض

                                                           
 .128، صحسني املناصرة :مقارابت يف السرد - 1
 .10األخضر بن السايح: سرد اجلسد وغواية اللغة، ص - 2
 .190حسني جنمي: شعرية الفضاء املتخيل واهلوية يف الرواية العربية، ص - 3
 .85 املناصرة: مقارابت يف السرد، صنيسح - 4



  226 
 

ى كتابة موضوعة اجلنس بضمري وتتجل ى لنا جرأة الكتابة عند "فضيلة الفاروق" يف إقباهلا عل       
القارئ العريب ال يكاد يفصل »املتكل م غري مبالية أن يربط القارئ هذه الرواية بسريهتا الذاتية ذلك أن  

بني الكاتبة ومكتوهبا، وكأن  كل  ما ختط ه املرأة سري ذاتية. وهذا ما ينفيه القارئ عن الكاتب الرجل 
كتابة املرأة القائم على البوح والغوص يف أعماق نفسية والسبب كما يتبني  لنا يكمن يف ّنط  

وموضوعات تظل  يف الذهن قريبة من الرجل وحمر مة على املرأة كموضوعة اجلنس ألن  القارئ، جبل 
 1«مستوايته جيعل منها موضوعا رجوليا ألن ه يعتقد أن ه الفاعل واملرأة مفعول هبا.

  سية     القة جنعاول إقامة عل بطلة الرواية أنثى جريئة حتولعل  هذه اجلرأة تنعكس أيضا يف ج      
 وائية:قول الر تجل. مع أحد الشبان حبيث تكون هي من تعرض عليه مضاجعتها وهي الفتاة وهو الر 

كان مجيال ومثريا، وكنت شبقة يف ذلك العمر الباكر، ويف إحدى احلفالت اليت دعاان »            
 الطابق العلوي حيث مرمسه، وتعريت أمامه، مث متد دت على السجادة و أان أنظر إليها والده، تسل لنا إىل

إليه حبرقة املرأة اليت أعمتها الرغبة، ولكن ه بدل أن يتعر ى وأيخذين... جلس بقريب وراح مير ر يده       
يتني على جسدي، يتحس س ندي وبطين وفخذي، بيد ابردة ال مشاعر فيها وال حرارة، بعينني حياد

، فهز  رأسه أن ال، مث «أال تريد أن تضاجعين؟»فارغتني متاما من الشهوة، وكنت أسأله حماولة هتييجه: 
 . 2«!«أان لوطي اي مارغريت، أجساد النساء ال تعين يل شيئا»ابتسم وقال: 

ا مل تظفر به       لة:قائ ومل تتوق ف جرأة البطلة هنا بل أخذت تتأس ف على أن 

 !!للذكورة املهدورةاي »      

كل  تلك السمرة، وذلك اجلسد الصارخ شهوة وتلك اليدين الفرعونيتني، وتلك العينني         
 بسوادمها القاهر..
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 !كلها ال شيء

 .1« «!!هيدا ملا خلفوه أهله، كانوا مبسوطني أنم جابوا صيب !اي حرام»

 القرتاب منهااجملتمع اخيشى  السرية اليت تكتب "الفاروق" ،إذن، لتعري اجملتمع وتفضح عالقاته       
 احد.واخلوض يف غمارها وهي العالقات اجلنسية سواء بني اجلنسني أو اجلنس الو 

وهذه اجلرأة يف تعرية املسكوت تعترب فيها "الفاروق" القلم والكتابة وسيلة من وسائل حتر ر الذات،      
املرأة جتد نفسها منطلقة وهي »ـ حفة يف حق  املرأة والتقاليد اجملفالكتابة دعوة للتحر ر من العادات و 

لذلك وظ فت "الفاروق"  2«تكتب بعيدا عن كل  حجر و حجز وإحساس ابلدونية أو املنع اجملتمعي
خللق حالة من الشد  واجلذب للرجل إىل أدهبا اترة وإىل وجودها اترة أخرى وابلتايل »اجلسد األنثوي 

وكذا إىل اجلسد األنثوي  3«ا كفاعلة حقيقية يف الوجود وتشكيله وخلقهإىل اإلصغاء إليها وإىل رؤاه
املضطهد الذي متث له "زاهدة" السي دة اليت شو ه زوجها وجهها بقطعه أذنيها وأنفها وفقئها لعينيها تدان 
ا مل تفعل ذلك، ولكن احملكمة تعترب أن  ما فعله  بسبب شك  زوجها يف خيانتها له، على الر غم من أن 

 الزوج يعد  عقااب كافيا هلا.و يف ذلك تقول الروائية:

لقد شك الرجل يف زوجه، ظن ها ختونه مع رجل آخر، فقطع أذنيها ألنه افرتض أنا كانت »     
رت، مث ببرت منها ما رتضه، و ا افتسمعه أبذنيها، وفقأ عينيها ألنه افرتض أنا كانت تنظر إليه، وافرتض م

 شرفه. ، وينقذهللا مسلم ومن واجبه أن يغري املنكر بيده، ليظفر برضىبرر جرميته قائال أنه 

السيدة املشوهة اليت حتمل اسم "زاهدة" نفت ما اهتمت به، ولكن اي للغرابة، طلب         
 .4«القاضي شهودا إلثبات براءهتا، ومل يطلب من زوجها شهودا إلثبات هتمتها
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عط تم(، ومل سم الدين )اإلسالاملسكينة ما حلقها وذلك حتت ا فبمجر د الشك  حلق ابملرأة             
ا امرأة وزوجها رجل، واملرأة ال يعتد ب ك حق  ردة، وال متلهتا منفشهادحىت فرصة الدفاع عن نفسها ألن 

 نس.الدفاع عن نفسها إذا ارتبط األمر مبوضوع اخليانة، أو ابألحرى موضوع اجل

    بنتها امشائل" اليت منعت يف االغتصاب مرب رة، تعكسها لنا قصة "ولكن  جرمية الرجل              
ا عانت بسببه، أو ألن  املرأة يف نظرها سواء لبست ال ميكنها ، الجاب أم احل من لبس احلجاب، ألن 
     ا هلها ومل يشفع مل حيم هذا أن ترى إال  أبنوثتها. فعلى الرغم من أن  الظرف كان ظرف حرب، إال  أن  

 ن هاته احلادثة فتحكي:م

ن أن  ايب سيمي زين عن األخرايت، كنت أظيف صغري )بدأت تسرد( كنت أظن أن  حج]»     
 صديقايت،   من بنيهللا ننت أن ين األقرب إىلعفيت وطهاريت وجناحي، وبشكل ما ظ منديلي دليل على

غتنا حلرب، ابءت اجاكنت أصلي أكثر منهن، وأمي تثين علي وتؤك د أن  هللا راض علي، إىل أن 
عات واخرتت ىل جممو نا إالقصف ذات يوم وحنن يف املدارس، ركضنا إىل املالجئ مع أساتذتنا، انقسم

 !تحجبابكامل وعيي األستاذ "متوكل" ألظل معه، كان متدينا وكنا نعشقه حنن املت

 خالل القصف أمسك يدي وراح يركض يب. 

 احلياة يربطين بيده فقط.صوت القنابل حولين إىل صماء، وكان خيط  

 هو يركض، وأان أركض. 

مث وجدتين معه يف نفق حتت األرض وجدتين يف حضنه، أرجتف كهرة جرفتها السيول. مث ال  
 أدري ما الذي أصابه.
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قلبين بصورة عنيفة، ورفع عين جلبايب، ثبت فخذي بركبته، وانقض على عنقي كذئب مفرتس،         
رت بيده متتد إىل ثيايب التحتية، مث شيء حاد خيرتقين ميزقين متزيقا يذهب راح يعضين وأان أصرخ، شع

 1.«وجييء، مث يذهب وجييء، وأنفاس كالقنابل تنزل على عنقي، يده اليمىن تطبق على فمي[

خت يها األفحسب ومل ير فال صوت القنابل ردعه، وال تدينه ردعه، ألن ه كان يراها أنثى ف       
 واألم... 

ا اتبو زرع فيهيسرية اليت فهذه هي التابوهات ودورها يف خلق اتبو اجلنس، هذه هي األنفاق ال      
 اجلنس ليحتمي بتابوهي السياسة والدين.

ملفاتنها  ن سرتهاماء ابلرغم ففي عز  القصف والقنابل، تعر ف الرجل إىل مصدر لذ ته دون أي  عن      
الفاروق" انية. تقول "ز غتصبة ا امللذكورة على حساب األنوثة معترب ، ليزيدها اتبو الدين تعس فا و حتي زا ل

 ها:على لسان" مشائل" وهي تتساءل عن سبب تعر ضها هلذه احملنة يف مقتبل عمر 

مل أجد اجلواب، ومل تقنعين كل  األجوبة اليت أجدها بني الفتاوى، وبني الكتب اليت تنسب »    
 إن  املغتصبة زانية؟؟إىل الدين. مفيت السعودية وقتها قال 

 .2«ماذا يعرف املفيت عين ليحكم علي  بفتواه أين  زانية؟؟   

، إن ه خر للجنسآوائية أسلواب ويف نفس القضية، ويف التغز ل ابألنوثة و االغتصاب، تورد الر           
ة، رأة اخلارجيملاأبعضاء ال وجنس من نوع خاص ال وجود فيه للعالقات املباشرة، وال التغز ل فيه ابجلم

ايض تقول هي املبو يها بل هو تغز ل فريد من نوعه طال األعضاء الداخلية لألنثى، أصل اإلجناب ف
                                                                                                                         الروائية:
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يهم فة، وأيدهم مقل مة ونظيسحر خاص، وهم يرتدون املآزر البيضاء، وأظافر  عادة لألطباء»           
 طرية، وهدوؤهم غريب وهم يتكل مون.

 عصر السائل اللزج على بطين، ووضع ماكنة التصوير.     

ترين؟ وهذا الشمال. أنظري ميكنك إجناب عشرة أطفال إن هذا املبيض األمين. هل  -     
 شئت.

 وهذا غزل فريد من نوعه، مل أمسع مثله من قبل. تغزل مببايضي،    

 يبتسم، ويتأمل الصورة على الشاشة وكأنه يشتهيها:    

 !اي للمبيض اجلميل، انظري مارغريت -   

 إىل ماذا جيب أن أنظر؟ بقع سوداء، وبيضاء ال غري. كنت أأتمل وجهه   

 ف هنا؟ئأال تنزل قذا -   

 ا وهو يضع أوراق الكلينكس على بطين.مل أكمل سؤايل، قاطعين مبتسم    

 حنن يف منطقة خارج دائرة احلرب. -   

 1«لكننا يف بغداد، لسنا بعيدين عن املدينة. -   

هذه هي ،إذن، اجلرأة اليت تعتمدها الروائية "فضيلة الفاروق" يف كتابتها للعري والتعرية اليت يتسل ل       
ما هو جنسي. فها  اللذين يستعمالن كغطاء لتسريب كل الدين فيها اجلنس بني أوصال السياسة و

تعمل على هتريب نطاف أبناء املسلمني يف بغداد يف أرحام نساء  ؤس سات مل هن  النساء ضحااي
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    أجنبيات عرب تقنية التلقيح يف متاجرة خمتلفة  أبجساد النساء. ويف ذلك تورد الروائية هذا املقطع 
 قائلة: على لسان بطلتها  "مارغريت"

كانت العملية بسيطة، استلقيت على طاولة الفحص، ثبتت قدماي جيدا وأنزلت مؤخريت »    
 على احلافة.

أمام عضوي ضوء قوي، ووجه الدكتور حممود وهو ميرر احلقنة الرقيقة عرب مهبلي إىل عمق      
 رمحي، مث يضخ النطاف.

 قال. !حبل بال دنس -    

 مث أضاف:    

رمحة رابنية أليس كذلك؟ )صمت قليال مث أردف( من حق املرأة أن تشعر ابملتعة اجلنس  -   
 ملة..دة املؤ لوالاوالسعادة، قبل أن يبدأ جسدها ابلتغيريات، احلبل متعب، الوحم، املخاض، 

 .1«نعم، قلت له، اجلنس رمحة، لكن من يعرف؟ -   

هم إن  يح، وال مبا  هذا إذن ما حيدث يف ظل  احلروب فكل  شيء حتت غطاء احلرب والسياسة     
 فكل  شيء ضد  النساء مباح.كان هذا األمر يتناىف مع الدين. 

لقد عرضت لنا "الفاروق" العديد من القضااي اجلنسية اليت حتدث يف ظل  السياسة وابسم الدين.       
جمر د ظاهرة استهالكية سلبية فحسب، »صفقات لتورد أن  األيروسية ليست وحتت غطاء احلروب و ال

ألن ه إبمكانا أن تقد م رؤية أو صيغة رمزية ما، تكشف عن فساد الذوات والواقع؛ وذلك عندما يكون 
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اهلدف منها أن تكشف عن زيف الواقع وفساده، وغربة اإلنسان فيه، مبا يف ذلك غربة، الروح يف 
 .*1«هك املسكون ابألمراضتجلسد الشاذ الشبق املنمقابل حضور ا

ال ميكن أن نغفل دور اجلنس يف احلياة أو الكتابة عموما، ومن مث ال توجد »من هنا، ومما سبق       
معايري دقيقة حتد د لنا طبيعة األساليب اجلمالية يف تناول هذا املوضوع أو املوضوعات احملر مة األخرى  

على رؤية الناقد وتقديراته وثقافته اجلمالية يف وضع لغة  -يف احملصلة  -عول كالدين والسياسة. وامل
الكتابة يف سياقها الفين وغري الفين، ومن مث ليس كل كتابة إيروتيكية غري فنية؛ إذ ميكن أن تكون 

 حيد دها 2«الكتابة إيروتيكية ويف الوقت نفسه فنية، ضمن معايري مجالية خاصة يف مقاربة اإلبداع.
حمتوى الكتابة ووعي الكاتبة وقدراهتا الفنية لذلك ميكننا تصنيف كتابة اجلنس حتت جمال التخييل 
وذلك من خالل الل غة اليت تؤك د على قدرة الروائيات على ممارسة فن التخييل يف الكتاابت السردية، 

 ابة النسائية.وبذلك يغدو التابو فنا مجاليا يظهره فن التخييل الذي يفتح آفاقا جديدة للكت

إن  املرأة حني تكتب اجلنس، فهي ال تريد من ورائه الغواية بقدر ما تطمح إىل إثبات ذاهتا        
 ال ترى فيه الثقافة إىل رمزا للمتعة واخلطيئة والعار ساعية إىل فتح احلوار بينها وبني اآلخر ة اليتاألنثوي

إنسانية تعيد إنتاج الوعي بكل أشكال التمييز »الرجل، وهي بذلك تعمل على حتقيق رؤية نسائية 
بصفته وعيا »واليت صاغت التابو  3«كية األبويةير اجلنسي والطبقي واملناطقي السائدة يف البنية البطر 

من جهة املرأة الساردة، »فـ  . 4«ذكوراي يصوغ الديين والسياسي واألخالقي ملصلحته ابلدرجة األوىل
ها أن تعري الواقع الظامل واملنحاز ضد النساء، وحتاول أن تقدم رؤية فإنا تكتب رواايت، حتاول في

ة. وتسعى ييف احلياة املعيش ، وبعدا رئيساثقافية جديدة؛ تشكل فيها املرأة حمورا منتجا، وحراكا إنسانيا
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من خالل هذه الكتابة أن تفرض اسرتاتيجية اجلندر أو الدور االجتماعي املشرتك بني الرجل واملرأة، 
 .1«حنياز ألي منهما على حساب اآلخردون اب

مل تكتب ضد  الرجل اإلنسان حني تناولت كتاابهتا اإلبداعية »والبد  لنا أن نوض ح أن  املرأة        
العالقة بني األنوثة والذكورة، بل كتبت ضد  إيديولوجيا السلطة الذكورية، وضد  وعي ذكوري سائد غري 

 ملا تعانيه األنوثة. 2«مدرك

 متعة يف السرد للفت االنتباه »فمن خالل تيمة اجلنس جتد الكاتبة اجلزائرية كمثيالهتا العربيات       
إىل وضعها االعتباري داخل جمتمع ذكوري، وإدانة التصورات التقليدية اليت جتردها من أنوثتها، وتنتقص 

اليت تعمق اجلرح األنثوي. وهذا ما  من مؤهالهتا الفكرية واإلبداعية، وإعادة النظر يف الرتاتبية اجلنسية
يعلل حدة االحتجاج والثورة لدى الكاتبة العربية، وحيتم عليها إاثرة املسألة النسائية من زوااي متعددة، 

 3«حلض اجملتمع على إعادة االعتبار لألنثى وإدماجها يف احلياة االجتماعية والسياسية.

يف جمال الكتابة اليت تعرض لتيمة اجلنس يف الرواية، غري وحىت وإن كانت "فضيلة الفاروق" رائدة       
 ن   إلشارة إىل أن  كاتبات الرواية ينطلقلذلك جتدر ا،أن  هذا ال مينع من وجودها عند ابقي الروائيات 

من وعي مشرتك ال ينظر إليها موضوعا حمر ما ال جيوز »يف طرحهن لقضية اجلنس يف نصوصهن: 
ا إشكال ية من مجلة اإلشكاليات اليت تعرض يف حياة الفرد واجملتمع وتسهم بشكل اخلوض فيه، وإّن 

تفاعل معها هي عالقة من مجلة العالقات اليت نمباشر أو غري مباشر يف حتديد عالقة األان ابآلخر، إذ 
ا إفراز طبيعي للمجتمع الذي يعيش فيه الكاتب  .4«سلبا أو إجيااب على أن 
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تصبح الكاتبة األنثوية فعال جماوزا غايته تنشيط املناطق املهجورة » ،جلنسويف خوض املرأة غمار ا      
يف التمثيل الثقايف، فضال على الرتكيز على اخلربات اخلاصة ابملرأة جتاه جسدها وعاملها، وهو ما فشلت 

 .1«الثقافة األبوية يف متثيله على حنو صحيح

ففي عدد من الرواايت يتخذ »؛رواية إىل أخرى وتتعد د الصور اليت يعرض يف ضوئها اجلنس من       
اجلنس من الرغبة اجلنسية حمورا و من املتعة اجلسدية مطمحا ومن اللذ ة مناال دون اعتبار الشكل الذي 

      تتجلى فيه الرغبة وال الكيفية اليت حتصل فيها اللذة، إذ يبقى اجلسد مصدر الرغبة والسبيل     
 .2«ى من اللذةإىل املتعة والغاية القصو 

عندما تكتب »فـ  ؛إن  الكتابة ابجلسد تعد  من أبرز اخلصائص اليت تقوم عليها الكتابة النسائية      
       املرأة تستعمل جسدها اخلاص لتجعل من التلقي متعة ولذ ة، فحيث أن  الكلمة تت جه إىل السلطة ال 

داخل النص األديب حمق قا بذلك اللذ ة ال السلطة إىل اللذ ة، تبقى الكتابة موازية جلسد األنثى يتحرك 
 3«ولو أن  السلطة من مظاهره املتخفية.

يبقى وليد  أن  الكتابة طقس محيمي ذايت»فمن خالل الكتابة ابجلسد تدرك املرأة/الكاتبة       
      أحاسيس ودوافع ال شعورية ومن ث ة ال ميكن أن ميارس يف نظرها إال  يف فضاءات خاصة،      

ة الروائية اجلزائرية وأعطتها خصوصي . هذه الفضاءات اليت خلقتها4«ويف مناخات خمتلفة عن السائد
بوحي من الرغبة، تستعيد املبدعة   »لتمارس كتابتها من أجل أن ال يتناىف ذلك مع مقاصدها. فـ 

عادة التمل ك كينونتها اجلسدية كذلك. ففي الكتابة النسائية حيضر اجلسد موضوعا للتشخيص وإل
الفردي. ال يتعل ق األمر مبجر د استيهامات ضد  سلطة املمنوع وقمع الشريك ذي اهلوية اجلنسية 
املختلفة؛ بقدر ما هو جتسيد لكفاءة تعبريية، وخلربة فنية يف تصوير اجلسد النابض ابحلياة، واملسكون 
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ترب م والسخط على انطفاء جذوته. ابالفتتان عاشقا ومعشوقا، وخربة التملي ببهاء هذا اجلسد، أو ال
ذلك، يف وضع )جيد اإلضاءة( بعيدا عن غبش األضواء اخلافتة للغرف املظلمة. هكذا، جتعل الكتابة 
النسائية من تشخيص اجلسد تشكيال أو حبثا عن معىن ما، أو عن قيمة ما، يوجدان دوما موضع 

 مغر يف كتابة املرأة.تتحو ل معه الل غة األنثى إىل كائن شبقي  1«اشتهاء وتوق

اجلسد األنثوي وهو متخم بفضاءات »هي ذي املرأة اليت تؤس س لكتابة نسائية تسرد من خالهلا       
ا تضع رغبتها يف الل غة قبل أن تودعها  رمزية متعد دة، معتمدة على ألق الل غة وشاعريتها وإنسانيتها، إن 

 .2«لنساء وإحباطاهتن ومظاهر استعبادهنجسدها، إن  اجلسد يلخ ص يف نفس اآلن تطل عات ا

ففي الكتابة النسائية يبقى اجلسد األنثوي من أبرز اخلصائص اليت حتمل األنوثة إىل أعلى        
الذي حتق قه  3«وهذا جيعل الكتابة عند املرأة مبثابة أتكيد لفعل أنوثتها»مستوايهتا ويشك ل هوية املرأة، 

املرأة ليست حباجة لتسرتجل كي متارس فعل الكتابة. هي تكتب العامل واحلياة »أيروسية الل غة وفتنتها فـ 
أبنوثتها وبلغتها املؤن ثة لتكون إضافة نوعية إىل القلم اإلنساين وإثراء يغين األدب مبا أن  هذا األخري هو 

حث عنها املرأة منذ قبل كل  شيء ويف ناية األمر لغة... الل غة املؤن ثة هي تلك اهلوية واخلصوصية اليت تب
األزل وابكتشاف هويتها وخصوصيتها حتق ق األنثى مصاحلتها مع ذاهتا وقبوهلا االختالف من منظور 
متكامل وغين ال منظور انتقاص ودونية، يكسب األنثى ثقتها يف ذاهتا الكاتبة ومينح قلمها جرأة أكثر 

س لكتابة أنوثية انبعة من ذاهتا وجسدها لتؤس   4«و اقتحاما أوسع و رؤية أكثر رحابة للحياة و العامل
إىل رمز للتعبري عن وعي املرأة بذاهتا ورغبتها يف االستقالل، ومقاومة سلطات القهر »الذي حتو ل 

 فقد وفضاء روائيا يعكس األنوثة وحيق ق حر يتها. 5«الذكوري عرب التاريخ مما جعله بؤرة اإلبداع املعاصر

                                                           
 .4-3، ص ص2007، 1ب: الكتابة النسائية؛ حمكي األان، حمكي احلياة، احتاد كتاب املغرب ردمك، طجمموعة من الكاتبات والكتا - 1
، 2015، 1منشورات سلسلة دفاتر االختالف، ردمك، ط -الرواية النسائية أّنوذجا  -عبد النور إدريس: التمثالت الثقافية للجسد األنثوي  - 2

 .42ص
 .65عبد النور إدريس: دالالت اجلسد األنثوي يف السرد النسائي العريب، ص - 3
 .30وفاء مليح: أان األنثى، األان املبدعة، ص - 4
 .73، ص)تثوير احملظور يف الرواية األنثوية العربية املعاصرة(احلبيب بوهرو:  - 5
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األنثوية العربية بنوع من اجلرأة النادرة الفذ ة اليت استطاعت النفاذ إىل تلك  متي ز معظم ما طرحته الرواية»
يف ذلك األدب العريب و اآلداب العوامل اليت جرت فيها العادة يف اآلداب اإلنسانية عموما، مبا 

لتفريق غلب األحيان مع اإلشارة إىل ضرورة از التعتيم و الكتمان و السر ية أوروبية، على إبقائها حي  األ
اليت طاملا اعترب 1«بني الكيفيات املختلفة اليت اعتمدهتا الرواية األنثوية يف إضاءات املساحات املعتمة

 .االقرتاب منها حمرما من احملرمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                           
 .82حسني املتاصرة : النسوية يف الثقافة و اإلبداع ،ص -1
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   السردي من حيث كونه فعال إبداعيا ال يكتمل دون إبراز دور التخييل  إن  احلديث عن الفن         
 فــ           ختييلي قبل كل  شيء  يف تشكيل خمتلف العوامل السردية اليت يقوم عليها حبكم أن  الرواية فن  

ل وراء يخيال أحد يقدر أن حيبسها أو أن يصادرها. الت   و الفضاءات ل سلطة خفية تراتد كل  خييالت  »
    هو إىل جانب ذلك وسيلة للمعرفة  من األفعال اليت تبدو بدون مرجعية أو نسق منطقي؛ و الكثري

 .1«املعلى مكاننا يف الع فنااستعمال تعر   و

     خييل الت  »وائي منه، ذلك أن  ة اإلبداع األديب السيما الر  اخليال دورا كبريا يف عملي   قد لعبو        
       ،  2« سحره الفراغات املهملة ليمارس أتثريه و ل ابستمرار حيتل  ه متسل  ع: إن  ال يوجد حيث نتوق  

إبالغ »وظيفة الكتابة مل تعد  واقع، ألن   ليعمل على حتويل الواقع إىل واقع آخر أو ابألحرى إىل ال و
إىل ما وراء الواقع   ظر الن   لة "احلقيقة" واءحقيقة ما أو نقل الواقع املعطى كما هو، قدر ما هي مس

                وافقات ه "احلقيقة" يف عامل من الت  م على أن  ة ملا يقد  خييل مرآة نقدي  املعطى، بشكل جيعل من الت  
        خرية الس   يف عقائده و الشك   ة ميكن اختبار العقل ووائي  لكتابة الر  بواسطة ا. فاالصطالحات و

خول إىل عامل الد   عب، وممارسة الل   اإلنصات إىل خطاب اجلنون و و يقينياته، و من مسكواتته
شيء يسبح  كل    أن   ه مشكوك يف أمرها، وظر إىل "احلقيقة" على أن  الن   و االفرتاضات، االحتماالت و

 .3«يقنييف فضاء الال  

حمدودة هو الذي انفتاحاته الال   انشغاالته و خييل مبمارساته والت  » ن  إ هكذا، ميكننا القول و       
وائي يقوم ابملزاوجة بني ما هو خييل الذي يقوم عليه العمل الر  . ففعل الت  4«وائي للعمليرسم األفق الر  

مصدر »وائي من حيث إن  ينهما يف العمل الر  به ال ميكننا الفصل  لدرجة أن  بني ما هو فين   واقعي و
خييل لتكتب الواقع املمكن، ممتطية صهوة الت   ا تندس  بني الواقع القائم وواية فيما يبدو، هو أن  سلطة الر  

                                                           
 .68 ص العربية، الثقافة عاصمة ،اجلزائر2007،يناير9الثقافة،ع ،جملة(العربية الثقافة يف التخييل و الر واية سلطة:)برادة حممد -1
 املرجع نفسه ،الصفحة نفسها. -2
 . 224ص   ءات من منظور التحليل النفسي،االر واية و التحليل النص ي قر  : حسن املودن -3
 .18،ص 2012، 1مجاليات  التشكيل الروائي ،ط حممد صابر عبيد: سوسن البيايت: 4
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       شخوص مصنوعة من اليومي امللموس،  لغات متعارضة، و تنكتب، داخل فضاءات متناقضة و و
        يف ثنااي الفكر و اليت غالبا ما تطفو على سطح اإلبداع  1«اكرةخره الذ  من ما تد   احمللوم به، و و

الر وائي و هو ميارس الكتابة و الت خييل ال يقدر على الت خلي عن ذاكرته » يف شكل تداعيات ذلك أن  
ة اليت تبقى حمكومة بفعل الذ اكرة اليت يعتمدها أساس يفوق من حيث األمه ية شواغله الفكري ة و اجلمالي

،ابعتباره ال يفك ر آبني ته بقدر ما يفك ر بذاكرته اليت تعيد صياغة رؤيته للعامل و الوجود عرب فعل الت خييل 
و وفق منظور احلاضر و ما يقتضيه من أشكال مجالية مستحدثة تستند إىل االسرتجاع و االستشراف 

 إّناء املتخي ل الر وائي و ما ينبين عليه من مرجعي ات متنو عة و إثراء و احللم و الر ؤاي.و هو ما يسهم يف
 . 2«الش كل الر وائي ابلبعد الر مزي الذي يكسب النص  قابلي ة تعداد القراءات

    وائيائي املعتمد على أنشطة اخليال الر  و أبرز مسات الفعل الر   خييل الذي يعد  ينمو الت  »من هنا        
يف               ة ي  سائواية الن  دميومة الر   الن ظم اليت حتفظ بناء و ته الفعاليات وا، ه3«نظمه وفعالياته  و

النص  »أن   عقل املرأة يتمتع بقدرة هائلة على ارتياد عوامل اخليال، و زها لتقول أبن  متي   اختالفيتها و
خييلي، حبيث يكون وعاء الواقعي ابلت  خيتلط فيها  -وائية كغريه من األشكال الر    -وائي الن سائي الر  

رموز؛ تتوالد  شارات وإية إىل املشاهد احلس   ور الواقعية ول الص  قد حيو   رات، والتصو   ملختلف األفكار و
تقد م رؤية فاضحة  املصري، و اآلخر، و ات وتتناسل حول طرق رسم الذ   من خالهلا األسئلة و

هي  .مستقر يل هي أساسا، سلطة مضادة ملا هو واقع وخيسلطة الت  »ذلك أن   4«لتناقضات الواقع
ما نعيشه حمتوم  ف عنا وطأة اإلحساس أبن  إمكاانت الفعل ، لتخف   األشياء و إعادة توليف العالئق و

 .5«نائي و

                                                           
 .70،ص (سلطة الرواية و التخييل يف الثقافة العربية )حممد برادة: -1
 .598،ص  اجتاهات الرواية يف املغرب العريب، بن مجعة بوشوشة: -2
 .14راسة يف امللحمة الروائية، ص سوسن البيايت: مجاليات التشكيل الروائي د حممد صابر عبيد: -3
 .162سرد اجلسد و غواية الل غة ،ص  األخضر بن الس ايح: -4
 .68، ص (سلطة الرواية و التخييل يف الثقافة العربية )حممد برادة:  - 5
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      حميط،  ق بني مركز ووائية العربية، غري مفر  االنفجار يف الكتابة الر  »بناء على ذلك يتول د  و 
مهوم  اريخ أبسطرة اليومي، والت   ايت، وخييل الذ  رية ابلت  الس   خرية، والس   قد وهادات ابلن  الش  تتداخل  و

      د احلياة ا حترص على أن تقاوم كل ما يتهد  كأن    واية والكينونة أبسئلة احلروب األهلية... لتظهر الر  
 1«خييلية من خالل نسج عوامل مغايرة تستظل بسلطة الت  احلر   و

         ل عبارة املتخي  » واية حبكم أن  ة يف الر  د بصورة جلي  خييلية تتجس  لطة الت  الس   ذهه لعل   و 
ابلتايل خلق إيقاع جديل  بات، والث   س احملافظة وا تكر  اإلبداع أكثر مم   ل وعن عناصر تبتكر التحو  

يب عن القضااي اليت جيهو يكتب  و فاملؤل  »فـ 2«خييليةينامية الت  الد   ينامية االجتماعية وتتمازج فيه الد  
غة وسيطا إلعادة جيعل من الل   ل الواقع وتفرضها احلقبة اليت يعيش فيها. فهو ميث   يطرحها وجوده،و

 .3«غةاتية موجها أساسيا إلنتاج الواقع عرب الل  تصبح الذ   شعور، وك الال  يف هذه العملية يتحر   إنتاجه، و

ه بما جتود  فكره و حسب رؤاه و وائيون عامة كل  عديدة اراتدها الر   ا، شعبنإذ،إن  للخيال  
لكن  ذاته و ا هو جزء من الواقع أو الواقع حبد  إّن   قرحيته، فاخليال يف جممله ليس ابتعادا عن الواقع و

      هو ما جيعلنا جنزم  ته، والمتث   ياته وأقرب إىل نقل ذلك الواقع بكل جتل   و بصورة قد تكون أعمق
إن كان هذا الواقع   الواقع وس إال  ف  نال يت ه مغموس يف الواقع، وهجني كل   واية نص  الر   أن  »ـ ــب

 .4«المتخي  

اخليال يفتح جمال  داخل املوجود بني الواقع والت   أتسيسا على ما سبق ذكره، نستنتج أن   و 
هنا  ات الكاتبة. وة من الذ  طاقته اإلبداعي   ساؤل حول قدرة الكاتب يف صوغ عامل خيايل يستمد  الت  

                                                           
)سلطة الرواية و التخييل يف الثقافة العربية( - 1  .(بتصرف ).70ص  ،حممد برادة  
ين أفاية -2 ، 1ط  لبنان، -بريوت دار املنتخب العريب للد راسات و الن شر و التوزيع، : املتخيل و التواصل مفارقات العرب و الغرب، حممد نور الد 

 .49ص 1993
-صمةاجلزائر العا الرابط، منشورات االختالف، دار األمان، من السردية إىل التخييلية حبث يف بعض األنساق الداللية يف السرد العريب، سعيد جب ار: -3

 .109، 108،ص ص 2013، 1منشورات ضفاف،بريوت،ط اجلزائر،
 .(بتصرف).45، ص وهج السرد  حسني املناصرة: -4
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ت أصابع االهتام ل  ظهي اليت  ات الكاتبة )كمرأة( أن ختلق عوامل كتاابهتا وساءل كيف استطاعت الذ  تن
 .همة إايها مبحدودية خياهلا؟جهة إليها مت  مت  

حد األسباب متركز املرأة الكاتبة حول ذاهتا هو أ ؤال، نقول إن  ا على هذا الس  إجابة من   و 
ص املسافة الكتابة يقل   الذ ات يف طتور  »  ألن  همة لصيقة هبا ال لشيء إال  ئيسية اليت جعلت هذه الت  الر  

خييل حماصرا ايل يصبح جمال الت  ة، ابلت  اردة أو الكاتبة الواقعي  الس   ة وة القصصي  خصي  الفاصلة بني الش  
ة عموما، األفعال الكالمي   األقوال و تصبح األحداث و )املتلقي(، و ئة عن ذهن القار ة الواقعي  ابملرجعي  

هذه املغاالة  إن  إذ ؛ 1«خييل يضيقجمال الت   ن اإلسقاطات أكثر ألن  مل تتحم   و سجينة املرجع الواقعي  
         ايت داخل بني الذ  هذا الت   أن   إال  ،املوضوعي ايت واتية عملت على تقليص احلدود بني الذ  يف الذ  

أعماهلا لن  املرأة أدركت أن   ذلك ألن  متييزه؛  عامال من عوامل ختصيب عمل املرأة و املوضوعي يعد   و
ق هبا املتعل   لبية ؤية الس  تكسر حاجز الر   امات وزة لألدب ما مل تتجاوز هذه االهت  تكون إضافة متمي  

ة، فيهيم القارئ بني واقع اث واقعي  ف أحداة اخليال املبدع تبدو فائقة التأثري عندما تغل  أمهي  »لتعلن أن  
        قدرة  وائية خلقه من جديد حسب ما أوتيت من تقنيات ود الر  يتع 2«خيال واقعي خيايل و
             فريدا يقود فيه اخليال الفكر إىل درجة الوهم  ا وشكيل لتكسبه طابعا خاص  الت   ياغة وعلى الص  

من احلقيقة، له سلطة  ئاوط أشد  »ابملعىن املعروف بل الوهم ابعتباره: ليس الوهم  لكن و أو االستيهام،
     ات الكاتبة تتعامل مع ما تصنعه يف خياهلا كما تراه فرتى الذ  ،  3«األفعال الت وم يف التمث  التحك  

    نة أمك و من الواقع املرجعي أمساء»وائية الر   تن استعار ئفل،أو احلقيقة  ى يف الواقعليس كما يتبد   و
حكاايهتا، بل  و واية تكن بقصد اإليهام بواقعية أحداث الر    ة، فإن  هذه االستعارة ملتضاريس حقيقي   و

                                                           
 .229ص  ،املرأة و السرد يف األدب املعاصر حممد معتصم: - 1
 .151ص  ، لوجيا األدب املاهية و االجتاهاتسيكو  سعاد جرب سعيد: - 2
 .9،ص حممد شوقي الزين:الذات و اآلخر أتمالت معاصرة يف العقل و السياسة و الواقع - 3
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ة هذا نفض الغبار عن املسكوت عنه، مبا يشري إىل ال معقولي   نقضه و بقصد خلخلة هذا الواقع و
 1«الواقع

ليس ابلضرورة أن يكون خمالفا للواقع  خييلر على أن  الت  ورة ميكننا أن نؤش  هبذه الص   و»من هنا  
الالت ربها هذه الد  عر ة ليمر  ة حقيقي  يشغل أحدااث واقعي   أو منافيا له؛ فقد يكون جزءا من الواقع و

استغالال ختييليا  إىل إبالغها ملخاطبه. فما هو واقعي أو حقيقي ميكنه أن يستغل   ة اليت يسعىالضمني  
هم امتداخل يس خييلي إىل جانب الواقعي بشكل متفاعل وعايش الت  أن يت فيصبح جزءا منه، كما ميكن

يف      حريف يف أو الت  خييلية... ال أتيت من الز  الت  »فـ  2«عرب رسالة تواصلية يف إنتاج داللة جديدة متر  
عن طريق إفراغها من دالالهتا املرجعية لشحنها  ب إىل الواقعلكن تتسر  و األحداث،  الوقائع و
ر بني أحداث و اللة اجلديدة إما لتجاسياق إنتاج اخلطاب، أتيت هذه الد   جديدة تتالءم وبدالالت 
    يف الوقائع املسرودة، تساهم  مة ابألوىل، أو ابنتقائيةأخرى ختييلية لتكون هذه األخرية مدع   واقعية و

   قة جتمع ائع حقيقية متفر  لية بني وقييف توجيه فكر املتلقي يف اجتاه املعرفة املقصودة، أو يف مقارنة ختي
ل / الواقعي العالقة بني املتخي  »دة على أن  مؤك   3«يف سياق واحد فتنتج داللة مغايرة لدالالهتا املباشرة

خييل هنا وظيفة الت   ألن  »وذلك  4«ناغم واالنسجامة تصري ابألدب إىل حالة من الت  عالقة مجالي  
             الوقائع من دالالت ضمنية بعيدة  األحداث وة مبا تضيفه على ة داللي  سب خصوصي  تتك

 5«الذي أنتج فيه النص   ياق العام  عن دالالهتا الطبيعية، واليت تستخلص من الس  

 

ّ

                                                           
 .199ص  رفيف رضا صيداوي:الرواية العربية بني الواقع و املتخيل، - 1
 .62سعيد جب ار:من السردية إىل التخييلية،ص  - 2
 .63املرجع نفسه،ص  - 3
 .154،صبني سلطة املرجع و حرية املتخيل فطيمة الزهرة ابيزيد:الكتابة الروائية النسوية العربية  -4
 .63،ص سعيد جب ار : املرجع السابق  - 5
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ّهرةّديك":ــّ"ّزلحد"ّاالستيهاماتّمنّالالشعورّإىلّالوعيّيفّرواية"يفّاجلبةّالّأ-1

ة ال ف عند رواية "يف اجلب  خياهلا رأينا أن نتوق  بة لتهمة حمدودية تأتكيدا على جتاوز املرأة الكا  
ال خييل متوس  ل فضاء منفتحا على الت  هذه األخرية اليت ابتت متث  .ة "زهرة ديك" وائية اجلزائري  أحد" للر  

     ي العجائيب من أوجه جتل   اوي"  وجهاليت ترى فيها "اخلامسة عال، ابالستيهامات تقنية يف الكتابة 
      الفنطاسيا اليت يذهب الكندي إىل تعريفها  م ولعالقة االستيهامات ابلتوه  نظرا ة اجلزائري  واية يف الر  

،و يقال الفانطاسيا هي التخي ل،و هو حضور  نفسانية مع غيبة طينتها قوة  »ا يف إحدى رسائله أبن  
 .1«األشياء احملسوسة مع غيبة طينتها

      مفهومني أساسيني:التوه م و الت خييل،»الكندي يستحضر فاملتمع ن يف هذا القول يدرك أن  ّّّّّّّ
" ،و هو لفظ يشري إىل قو ة ذهني ة أو نفسي ة داخلية phantasiaو جيعل منهما املقابل لل فظ اليوانين "

فالتخي ل/التوه م هو إذن  املاذي ة الواقعي ة.  استحضار الص ور بعد غياب مرجعي تها متك ن الفرد من إعادة
 .2«و إعادة إنتاج الص ور خلية اليت تقوم إبنتاجاامللكة الد  هذه 

و من خالل هذا الت عريف يت ضح لنا الت داخل املوجود بني التوه م و الت خييل و هو أن  أغلب          
م  يقولون إن  »الفالسفة و النفسانيني يقومون بتعريف التوه م على أن ه الت خييل و حج تهم يف ذلك أن 

          و لكن اخليال أيضا ال يعرب  عن األشياء تعبريا مطابقا، انطباع مدرك غري مطابق للواقع،الوهم 
تطابق هو الفكرة املوج هة يف حتليل الوهم و اخليال تطابق هو العامل  ،3«و هكذا يبدو الال  أي أن  الال 

  اإلنسان متخط يا عتبة الت خييل  ى من مكبواتتإن ه التوه م الذي يتغذ   الت خييل. املشرتك بني التوه م و
و بعبارة أخرى نقول إن  »يف حقيقته ال واقعا  كى واقعا و إن كانإىل عوامل أخرى مومها أن  الذي حي

                                                           
.نقال عن 167ص  ،1978، 1القاهرة، ج دار الفكر العريب، بعناية حممد عبد اهلادي أبو ريده، رسائل الكندي، يعقوب بن إسحاق الكندي: -1

 .41ص  ، من السردية إىل التخييلية سعيد جب ار:
 .41سعيد جب ار: من السردية إىل التخييلية،ص - 2
 .65،ص  1984ئفه ،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، ف جوده نصر: اخليال مفهوماته و وظاعاط - 3
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تطابقالش عور و هو يتخي ل أو يتوه م، يضع حقيقة الال   إال  أن  هذا ال ،  1«حقيقة و يرسي تطابق الال 
      طرق وقوع التخييل »ألن  الت خييل يقوم على احملسوس فـو ذلك  مينع من وجود اختالف بينهما،
أو أبن تشاهد   و خطرات البال،ر يف الذهن شيء عن طريق التفكرييف النفس إما أن تكون أبن يتصو  

     أو أبن حياكى له الشيء بتصوير حنيت أو خطي أو ما جيري جمرى ذلك  شيئا فتتذكر به شيئا آخر،
أو فعله أو هيئته مبا يشبه ذلك من صوت أو فعل أو هيئة أو أبن حياكى له  أو أن حياكى له صوته

معىن بقول خييله هلا،أو أبن يوضع هلا عالمة من اخلط تدل  على القول املخي ل،أو أبن تفهم ذلك 
شعو 2«ابإلشارة حمسوس معا و الذي غالبا ما متث له ترس بات الال  ر .بينما يقوم التوه م على احملسوس و الال 

وعي و اليت تطفو بطريقة أو أبخرى يف شكل صور ومهية تعود يف جمملها إىل  و الص ور املختزنة يف الال 
                                                                                                                             زمن مضى.                                                                                                                     

  قوامها أن  ية و اليتلعالقة النفساالتخييل و التوه م هي ّغري أن  أكثر ما يهم نا يف العالقة بني        
ميكنه  ن  االستيهامأرة إىل إلشااالستيهامات تقنية تتغذى من التخييل و تقوم عليه. إال أن ه جتدر بنا ا

سوسة و اليت يل احمللتخيأن يذهب أبعد من التخييل، ألن  االستيهام من شأنه أن يتحق ق وفق طرق ا
مرجعو يتحقق  ه أناكاة و التذكر و االسرتجاع و االستباق و غريها، كما ميكنتتمثل يف احمل ية فق الال 

وعي و اليت ال ميكنها أن تدرك ابحلواس و الفكر ،و هو أت ى إال  بقري ة ال تتعنم  عن يما  املختزنة يف الال 
ا تسىن  هلم ل كبرية كل ملتخييا على ملن كانت له قدرة كبرية على التخييل،ألن ه كل ما كانت قدرة الر وائيني

     ي له ا ال ميكن خته إىل مجاوز الغوص يف عامل اهلوام وصوال إىل االستيهامات اليت متتح من التخييل لتت
حمني احملمع بلذا ميكننا أن نعترب أن  االستيهام أوسع من التخييل ألن ه جي أو توقعه. سوس سوس و الال 

ا تبدع ألمتتأت ى لكل  أن ستيهام ملكة ال ميكنها لنتوص ل إىل فكرة مفادها أن  اال        ييلقوم على التخن 
ّ                                                                          ّّّّ.  و اإلنتاج يف اآلن نفسه و اخللق

ّ
                                                           

 .66،ص عاطف جوده نصر : اخليال و مفهوماته و وظائفه - 1
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 االستيهاماتّتقنيةّسرديةّيفّروايةّ"زهرةّديك"ّّّ

املرأة الكاتبة وجدت فيها  أن   فس، إال  اإلستيهامات ترتبط ارتباطا وثيقا بعلم الن   غم من أن  ابلر   
      فسية من دورارات الن  خييل؛ وذلك ملا للتي  من عنصر الت   اتية يف احلد  ط الذ  ة تنفي هبا تور  ة قوي  تقني  

واليت بدورها  1«فينةالنص  الد  اكنة يف أعماق عوامل الوعي الس  »على  رد وانفتاح النص  يف صقل حركة الس  
فني شعور الد  ات، وترتسم انعكاساهتا على النص  )...( بلغة الال  تستقي من معني سيكولوجيا الذ  »

 .2«املختزن يف األعماق

ر بطريقة سيناريو خيايل يكون الشخص حاضرا فيه، وهو يصو  »: هو Fantasmeفاهلوام        
غبة الواعية يف ناية ق رغبة ما، وتكون هذه الر  فاعية حتق  ليات الد  يف درجة حتويرها بفعل العم تتفاوت
 .3«املطاف

؛ فهي تدرك  وائية "زهرة ديك" يف روايتها "يف اجلبة ال أحد" مل تكن رغبة الواعيةالر   ةإال  أن  رغب 
ابألحرى شيئا أو  صوص شيئا من الواقع،الكتابة هي لعبة إمداد الوهم ابحلقيقة، كي تكتسب الن  »أن  

يف متازجه ابخليايل من خالل رحلة عرب هوامات البطل "سعيد" يف هروبه من الواقع  4«من حرارة الواقع
من خالل قدرهتا على تفعيل  ة أبعادها الفني  » ستيهام االة عملي    مكسبةإىل عامل الوهم زمن عشرية الدم  

ستيهام تقنية لتكون تقنية اال 5«اهرلعقل الظ  شعور، من العقل الباطن إىل االوعي، وحتويل مكامن الال  
أن  اخليال  إثباات علىوائية الر   اوائي واألدب بصفة عامة أرادهترد الر  ات الكاتبة يف عامل الس  إلثبات الذ  

       خييللت أن تدخل عامل الت  جال فقط، إّن ا للمرأة خيال ال حمدودية له، ففض  ليس حكرا على الر  
األدب  أن   سائي ونفي  فكرةة اخليال الن  من خالل خيال الرجل وذلك من أجل جتاوز فكرة حمدودي  

                                                           
 .83ص  سيكولوجيا األدب املاهية و االجتاهات، سعاد جرب سعيد: -1
 .10املرجع نفسه،ص - 2
                     املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر  تر:مصطفى حجازي، معجم مصطلحات التحليل النفسي، البالش جان،ج.ب.بونتاليس: -3

 .573،ص 1987، 2التوزيع،بريوت،طو 
 .83،صالرؤية و الفن  مسيحة خريس: إبراهيم أمحد ملحم: -4
 .308ص  التجربة الروائية املغاربية، فتحي بوخالفة: -5
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تكتب عن الرجل أيضا، وهي جتد يف شخصيته ابعتباره مؤك دة أن  املرأة  سائي يكتب عن املرأة فقطالن  
 يف الكتابة ط معني  على ّن ة أكرب يف توسيع دائرة خياهلا وإثبات ذاهتا؛ ألن  القارئ اعتادبطال قو  

، كما كسرت أفق انتظار متاما وائية هذه النمطيةسائية عندما تكون البطلة أنثى، وبذلك كسرت الر  الن  
 ع األحداث.عربها توق  ال يتم    خياهلا بطرق  ةستعملمرجال   ر ئيسةجبعل شخصيتها ال املتلقي

ة لرواايهتا وأن ا تستطيع أن جتعل منه ماد  د أن  لتؤك   الر جل لعامل خيا ،إذن، تدخل املرأة / الكاتبة       
       ة فكرها وخصوبة خياهلا مقارنة به أتكيدا منها على قو   يفعل هو مثلما تسبح يف خياله وهتيم فيه

هبا، وتعطي للخيال  من خالل لعبة تبادل األدوار لتصبح املرأة ذاات فاعلة بدال من ذات مفعوالو ذلك 
اإلبداع ابعتباره فعال وممارسة وإنشاء لعوامل الوهم واالختالق » جديدا انبعا من ذاهتا؛ ذلك أن   معىن

 .1«ر نجهاظر اليت حتكم تلك املمارسة وتسط  رات، ووجهات الن  وابعتباره وعيا نظراي يوقفنا على التصو  

ة لرواايهتا حسب منطقها اد  لة جتعل منها مبة على توليد وإبداع ذوات متخي  تات الكاتعمل الذ         
ت  هذه املرحلة حتاول أن تبدع لنفسها عاملا ختييليا تنفذ إليه بعد أن ظل  عرباملرأة  وكأن  »ياهتا ن  فورؤيتها و 

 .2«كرره الذ  تعمل داخل خطاب سط  

س منها لة جعلتها هتيم يف عامل الواقع لتؤس  "زهرة ديك" على صنع ذات متخي   عملتفقد  
خالله إىل عامل اخليال؛ حيث تبدأ رحلة هوام البطل "سعيد" إثر مساعه لطرق شديد من  جسرا تعرب

من حوار أحداث »ل يف سنوات الد م ليطلق بعدها العنان خلياله وأوهامه اليت تتحو   تهعلى ابب شق  
      الت رات، والتأم  ة والتذك  د يف جمموعة من التداعيات احلر  ة، يتجس  ومشاهد إىل حاالت الشعوري  

 .3«يف أسئلة الوجود، جدوى العشق، صورة املرأة، معىن احلياة...

                                                           
 .142،ص1،2008املؤسسة العربية للدراسات و النشر ،تونس،ط دراسات يف اخلطاب، نور اهلدى ابديس: - 1
 .53، ص  يف السرد النسائي املغاريب دراسة سوسيوبنائيةاجلنس  نور الدين سيليين: - 2
 .171عبد املالك أشهبون:احلساسية اجلديدة،ص - 3
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يف        ة تستنطق ما يف أعماقها وما يدور ي  يف أغوار شخصية رجال "زهرة ديك"وائيةالر   صتغو  
 نتيجة رساليت الغتيالرة اعيد" عامل ابملسرح، تنتابه حالة من اخلوف والقلق من فكاهتا، فا"لس  نبج

حياته  ىل   إأعاده  لذيارق املتواصل ة بعد مساعه لذلك الط  امها من جهات جمهولة، خاص  هتديد تلق  
كن تر أمور مل صو  ت درجة امه إىلواحلنني إليها ليصل به هو  -واعية يف صورتيها الواعية والال   -املاضية 

 تنقلها الر وائي ة يف قوهلا :موجودة يف بيته 

ة ل مر  انية اليت الحظها ألو  قبل وطول إقامته ابلبيت هلذه الباب الث   إذ كيف مل ينتبه من»              
موازية لباب بيته من اجلهة اليسرى ومل يدر إال  وهي تفتح حبذر شديد... جحظت عيناه رآها خترج له، 

ا حبيبته... كليوابترا... نعم هي بنورها وعطرها خرجت إليه كهالة من الن   جت من رحم بلور انإن 
ا مجيلة مثلها أو أكثر منها وقد الحظ ذلك عندما  لمالظ   ة... حبيبته اليت أمساها هو هبذا االسم ألن 

 · 1«.ت حياة...شخصية امللكة كليوابتراا...وذةل ذات مر  كانت متث  

ا امللكة اليت تستحضرها الر وائي ة من الز من الغابر لرتسم صورهتا يف خمي لة بط        لها الذي يرى فيها إن 
هذه امللكة اليت مل يرها ولكن  استيهامه قاده إليها  من الوضع املزري الذي يعيشه. مالذا آمنا له

فاستحضرها يف خمي لته بل يف عامله الومهي الذي قاده إليه حس ه اجلمايل .إن ه احلس  اجلمايل الذي خيلق 
و حبسب قدرة املوضوع  ونا،من حاجة الن فس البشري ة إىل ما يكم ل نقصها ،و يثري سك» عند اإلنسان

و تعويض الفقد الكامن يف الذ ات االنسانية يغدو املوضوع  على إاثرة حس  من اإلشباع و االرتياح،
الذ ات احلس اسة وموضع اإلحساس  ففي احلس  اجلمايل تكون املعادلة بني طرفني أساسيني مها: مجيال.
    و أكثر قدرة  ر إاثرة للحس  اإلنساين،و يف أغلب احلاالت يكون موضوع اإلحساس أكث لديها.

و تفسري ذلك هو أن ه عندما  عندما يكون أقل  مباشرة منه عندما يكون صرحيا، على تعويض الن قص،
     يكون املوضوع اجلمايل أقل  مباشرة يكون أقدر على حتفيز الذ ات املتطل عة إلشباع الر غبة ابلذ هاب بعيدا 
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 1«بقدر ما يقد م املوضوع من فائدة للذ ات تبدو قيمته اجلمالي ة  و وضوع.يف تقص ي ما خفي من امل

يف خيال و يف األسطورة،  يف خلق وجه تشابه بني كليوابترا يف الر واية "زهرة ديك"اليت تتمث لها الر وائي ة
حالة  يف باب ،مل يعد يسمع طرق ال ه أنساه خوفه لدرجة أن  البطل جيس ده اجلمال اخلرايف الذي 

حالة اخلوف والرعب اليت سافرت به بعيدا يف عامل  استبدال الواقع ابخليال، بغية اهلروب من تلك احلالة،
 جتس دها الر وائي ة يف هذا املقطع الذي تقول فيه:األحالم واألوهام 

مومة حظة احملالم يف تلك الل  كانت وحدها املدو ية حبضورها الذي نزل عليه كالربد والس  »           
بعدما  2«ج هلا قلبه الذي ما لبث أن استفاق من صرعهمن نور، كشعلة من ضياء توه   وغمرته كهالة 

 قائال: "سعيد"الر وائي ة نقل حالة البطل ضيف بعدها تنسي خوفه ل تقطعت حواسه و

هم  ما إن  مالحمه البائسة و ر حركاته وة مس  أوقع املفاج ق نفسي...قال ذلك والأصد  »          
     الوهم  ليصل به اهلذاين و 3«ة ذراعيهاجرت حنوه ماد   ه حنوها حىت  سبقته هي والتوج   ك وابلتحر  

 :تصو ره الر وائي ة يف هذا املقطع يهما و مها يتحاورانصوتا و مساع إىل درجة احلديث معه

   هذا الوقت  يف مثل كيف وصلت إيل    ك على بييت؟ ومن دل   كيف جئت إىل هنا؟ و»            
 ال أعرف كيف لكنين وجدت نفسي أحيائها...؟ ابض يف شوارع املدينة وهذا اخلطر الر   يل ومن الل  

                                                                                                                                                                                     4.«املتأللئ... بينهاج من يشع و ينبعث من صوهتا ينراب   سحر و ت عليهأمامك...رد  

هبا حيث  اللتحاماإىل درجة  احملاورة مع حبيبته، بل أخذه امه عند احلديث واستيهمل يتوقف  و       
فيها على كت ملسدولاو يهمس بني خصالت شعرها الفاحم  ملتهبة يقضي معها حلظات أن ه  ل لهخي  

 العاريتني قائال:

                                                           
اد الكتاب العرب،‘لغة اجلسد يف أشعار الصعاليك جتل يات النفس و أثرها يف صورة اجلسد منشورات  غيثاء قادرة: -1  .032،ص 2013دمشق،  حت 
 .31ص ،زهرة ديك : يف اجلبة ال أحد -2
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 تعايل إيل  لكم انتظرتك...لكم اشتهيتك...»...

ا الل حظة الفصل ،الل حظة احلسم..                                                                                                                                                .           خذي عمري...إن 

من       لكن ال أبس هتون احلياة  مع اخلطر وجها لوجه... و صار معها جسدا جلسد... و و
  1.«خارج الزمان...  أخرى خارج املكان وأجل ممارسة احلياة... حياة 

اخلوف  من عامل قيضه،نمل إىل ن عامفالر وائي ة تصو ر لنا كيف أن  للمرأة القدرة على أن تنقل الر جل     
مكان و الال   ، إىل عامل العشق و احلياة ،و الر عب واصفة  ها و هي تقول،فانظر  زمانلتأخذه يف عامل الال 

 هبة :حلظة االلتحام امللت

ا اجلن ة تنبت له يف رحم اجل»           . 2«يم الذي يرتص ده خارجاحإن 

ب  غراء احلإارج الباب و خإغراء القتل الذي مازال يرتب ص به  إغراءين، فقد وقع البطل بني       
ن خالل رعبه م ووفه الذي ظل  يهيم به ليدخله و يذيبه يف حلظات عشقي ة جعلها مالذا له من خ

ه ويعيش حلظات حلب   اعامل تيهام الذي  يوظ ف فيه اجلسد كقيمة سردي ة كبرية  يسافر عربها إىلاالس
 ميكننا أن  ة جديدةحكاي و يدفعه إىل الربزخي ة أي تقديس اجلسد الذي تتماثل حوله بكل  جزيئاهتا

 :ئي ةلر واامن خالل هذا املقطع املاثل بني أيدينا و الذي يرتاءى يف قول  نتتب عها

رق ك بقدر ما قهره هذا الذي يطب  لك مين هذا اجلسد الذي قهره ح   -»       
                                                                                                               .                هو اآلن ةي، رز علي  ء هو عب عين الباب...هاكيه...خذيه

ئي منه كيانك اشربيه أو ابلعيه واتركيه جنينا أبداي يف جوفك، يهديك عمرا حظة، عب  ك الل  دوح أملكيه
  . 3«يهبك اخللود بعد آخر و
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        هو أتكيد على أن ه لو يسافر إىل عامل احلب  كحل  له من الواقع املزري للوطن، وفالبطل        
     إن ه احلب  الذي جيس ده اجلسد و هو  كان هلا طعم.  ملا مل يكن احلب  موجودا ملا استمرت احلياة، و

عن اجلسد املوجود  عد دي جديد بعيد كل  البكي حكاية جديدة خيلق معها أفق سر يف صورة جنني حي
     يف الواقع .فانظر إىل قدرة الر وائي ة على الت صوير و حسن اختيارها للكلمات ذات الوقع اخلاص  

حال عرب قدسي ة اجلسد ذلك أن    على نفس القارئ و اليت اجلسد »أتخذه بعيدا إىل عامل الربزخي ة و الرت 
الذي يقد م يف الر واايت ليس جسدا واقعي ا، بل هو متثيل رمزي للجسد عرب الل غة .و ما دمنا قد دخلنا 

ا خاص ا فالكاتب يستطيع أن خيتار تصو ر  إىل رحاب الل غة فإن  ابب االختيارات ينفتح على مصراعيه.
للجسد ،كأن جيعله وسيلة للتعبري عن العالقة امللتبسة ابلوطن، و من مث  يستند إىل جمموعة من األفكار 

. وهو ما  1«و هذا ما حيدو الكاتب إىل اختيار لغة بعينها تتناسب مع هذا االختيار اإليديولوجي ة،
بطلها ،كلمات استطاعت أن ختلق قامت به الر وائي ة "زهرة ديك" يف اختيار كلمات تتناسب مع وضع 

 له واقعا محيميا محل بني طي اته األمن و األمان يف وطن دام.

بذلك  ترا، وة كليوابحلبيبيف جمالسة ا ةق له رغبيف عامل اخليال الذي حيق   ن،إذ،يسافر البطل 
          : ي ة يف قوهلائالر وا صو رهتالشذوذ عرب حاالت تقوده إىل عامل األوهام الذي  يهرب إىل عامل احلب  و

كل ش  ديعة السمكة بهي تتلوى بني يديه ك ميطر حبيبته قبال ملتهبة... ويف حني كان هو »
 اثل بني يديهكوت املاملل رة فغاب يف سفر استكشايف هلذاأغرقته أبنوثتها املتفج   ون، ومبهرة الل  

 وشفتيه...

 .2«ة... ملكيت لكم حلمت هبذه الل حظة اجملنونايلكم أحبك  -

ة اليت وجد فيها خمرجا من اخلطر احملدق اللذ   فقد بقي البطل "سعيد" يسبح يف عامل احلب و
وائية "زهرة ديك" أبسلوب غري مباشر، ال ميكن أن يفهمه إال  ما  ه عامل احلب الذي تستلهمه الر  به، إن  
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يساعد املرأة على أن  احلب  هذا االستلهام ملوضوعة  طور، وه ماثل بني الس  ة نظر، ألن  كانت له قو  
                              «االستالب إليه من عامل االرهتان و ايت الذي تفر  تبدع عاملها الذ   ، وخياهلا اخلاص  »تصنع 

يف خطاهبا   كورةكوري يف احلياة ابستالب الذ  على استالهبا يف اجملتمع الذ  »ه اخليال الذي رد ت به إن  
 .1«ي لخدي املتالسر  

 عامل ال وعي ىل دخولإاهلا فقط، بل قادها خي وائية "زهرة ديك" عند هذا احلد  ف الر  مل تتوق   و
ا  ه حىت  بعد مطرا عليبقي مسي استنطاقه من خالل العودة إىل عامل طفولته الذي اإلحبار فيه و و بطلها 

 يشرتي واههفغره، يف ص قد أصبح مهووسا بشراء األحذية األنيقة بسبب حرمانه منها عيدكرب، فالس  
 .ما أقدم عليه بـ "اهلبلة"الثمن مسميا غايل  حذاءً 

قاس أكرب حذيته مبأشرتي يوائية أكثر يف عامل ال وعي البطل الذي مل ينس عادة أن تغوص الر   و
كان   هو ما ليات، ون الكمامية األحذ أابه كان يعد   ن  د أن يقاسم أخاه األكرب نفس احلذاء أله تعو  ألن  

لى راحة فظ به عا حيامة احلذاء بورق قدمي بعد أن يعطيه شكال مناسبحشو مقد  ل البط من يستدعي
الله استق و م كربهدمية رغالق ه مل ينس تلك العادةأصابعه، فهذا األمر بقي خمتزان يف الوعيه، حيث أن  

                                                          الر وائي ة قائلة:  ا تؤك دهو هو مة حبياته اخلاص  

    لى مقاسه عه أبدا تار ال يدري ملاذا بقي حمتفظا بتلك العادة فهو إن اشرتى حذاء له لن خي»

كان يفعل ذلك لكي يتسىن له حشوه ابلورق املكور كما   أن يكون أزيد برقمني على األقل و لهيفض  و 
 .2«إخوته يف صغره عندما كان يعيش مع أبيه و

يم هتهو ما يدفعنا إىل احلكم على البطل أبن ه مصاب مبرض نفسي، فتغدو شخصيته مرضية  و       
فينة يف عوامل انعكاسات األان يف ذاته الد   »بذلك تعمل االستيهامات على تتبع  الوعيها و يف عوامل 
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ه كان اما إال  أن  البطل رس   مدع مة ذلك جبعل 1«ء من الواقع املوضوعي احمليط بهفني ألجزاشعور الد  الال  
ا صور خمتزنة يف ال وعيه، صور غري واضحة تطالب أن  يقوم برسم القفا دون الوجه يف لوحاته، وكأن 

قدرة ليبقى اإلبداع أكثر » الوعيهة حسبما ميليه عليه طح، يقرؤها هو بطريقته اخلاص  تطفو على الس  
على ارتياد املناطق البكر و اخلوض يف جماهل عديدة نفساني ة و معرفي ة .أي أّناط العالقات الد اخلي ة 

شعوري   »يف لتكمن قو ة االيهام  2« ،من مشاعر و أحاسيس و هواجس              ةاإليضاءات الال 
 حيث إنه   ؛ميزج الواقع ابخليايل ، فالبطل3«على تعر جات الذ ات يف معابرها الوعرة يف أتون املتناقضات

 :قوهلا يفا أخرى غريبة تنقلها الر وائي ة يعيش أمورا حقيقي ة وقعت ابلفعل إال  أن ه يتخي ل إىل جانبها أمور 

لوهلة خي ل له كل  شيء ومها...عهنا، احلياة، املوت، الدم، احلليب، الش جاعة، اخلوف،  »         
ب، حىت هذا الط رق، و هذا السك ني الذي يرقص وراء اببه ومها داميا احلزن، البيت، الن افذة، البا

 .4«مضحكا حىت البكاء، حىت املوت

الس ياق الر وائي »أو ابألحرى حالة من األوهام جتعل  ، يروي الواقع يف حالة هذاين،فالبطل، إذن      
ابلش خصية الر وائي ة ، اليت تبدو غري من  االستيهام ، وفق منطق  الس رد  الذ ايت املتعل ق يعرض حالة 

. و الذي تراه الروائي ة من خالل فكرها و هوام بطلها الذي جيعل 5«على اإلطالق متصاحلة مع واقعها
حو لت الر جل إىل كائن ورقي و جعلته ماد ة قابلة  »من اخليال الن سائي أكثر قدرة على اإلبداع حيث 

    يعين حتويل الكائن البشري إىل كائن من ورق، »و هذا ما .6«لالنكتاب و الت فكيك و الت شريح 
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يبحث عن خالصه  "زهرة ديك "، فالبطل عند1«من موجود عيين إىل متصو ر ذهين و إىل ماد ة لغوي ة
 و حتر رها  يف إبداعها. تبحث عن حر يتها يف فكرها  يف ومهه و املرأة/الكاتبة

ّ:"فوضىّاحلواس"التخييلّداخلّالتخييلّيفّروايةّ -2

رار التخييل الروائي الذي ينم عن قدرة الروائيات من أس رواية ينهض سر   ه مع كل  فيه أن   مما ال شك       
املرأة قادرة على التقاط التفاصيل الصغرية  أن  »مبا هو أتكيد على  على اجرتاح آفاق جديدة لإلبداع

على عوامل  بيننتفتح هلا اجملال للتحليق إىل عوامل جديدة ت 2«املدهشة، وحتويلها إىل جواهر إبداعية
اه كشف مجايل فعل الكتابة إىل اخرتاق حي للمدى واألفق واحلدود ابجت»ل معها التخييل اليت يتحو  

 .3«يف جوهرها لكنوز اإلبداع الثاوية

 سحره ذلك أن  ا آخر على خصوبة اخليال عند املرأة و شاهدا حي   "فوضى احلواس "تنهض رواية     
ث ياخليال له دور كبري يف أتنيث الذاكرة من حيث قدرة املرأة / الكاتبة على تفجري قدراهتا العقلية؛ حب

ايل ابلواقعي لتخلق من خالله إمكانية التحليق يف عامل اخليال الذي يتبدأ حبالة من اخللق يتزاوج فيها اخل
إىل فكرة  ا وصلت وكأن  »ه التخييل الذي تظهر فيه املرأة / الكاتبة حكرا على الرجل فقط. إن   عد  

ث، غوي، واستحضار التغريد املؤن  وثة، وصوت الصمت الل  أتنيث الذاكرة من خالل رفع صوت األن  
 و اليت تنبين أساسا على فعل التخييل.4«ارع لغة الرجل، وتقف معهاليكون للمرأة لغة تض

قد جتاوزت التخييل إىل ما يعرف ابلتخييل  "أحالم مستغاّنيـ "ل "احلواس فوضى"رواية  غري أن       
هذه »ة اخليال األنثوي يف ارتباطه ابلذات حيث تعترب داخل التخييل،، والذي نلمس من خالله قو  

      ب الذات األنثوية ا خروج من طور التنكري إىل طور التعريف ومن حتج  اخلطوة اجلريئة رائدة ألن  
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. وهي إىل ذلك خطوة الحقة يف كتاابت املبدعات العربيات ور سفورها الروحي والفكريإىل ط
يومئ من بعيد إمياء إىل مشكالهتن وأحالمهن وال ميلك القدرة املباشرة  إلنتاجهن التخييلي الذي ظل  

   مشاركاتئا بعد للقبول هبن ة على درب احلياة يف عامل مل يكن مهي  على متثيل رحلتهن الطويلة والشاق  
 .1«يف بناء دعائمه وتوجيه منظومته القيمية ومسريته التارخيية

من »د نوعا بطريقة جتس  )امليتاقص (حيضر التخييل داخل التخييل  "فوضى احلواس"ففي رواية      
ل السردي املتخي   »اليت يتداخل فيها الواقعي ابخليال وهو ما جيعل من و 2«الواقع الصدام بني الكتابة و

 .3«وسيلة إلعادة تشييد وبناء اهلوية الثقافية العربية

 : "أحالم مستغاّني"تقول      

 لصمت.امن   شيء أكسر به سنتنيما كان يعنيين أن أكتب شيئا، أي   كل  »          

ال أدري كيف ولدت هذه القصة. أدري كيف ولد صميت، ولكن .. تلك قصة أخرى منذ            
         دون أن يكون قد طرأ  أعود إىل الكتابة هكذا.. دون قرار مسبق، و يومني، فاجأت نفسي

 .4«يكون سببا يف إاثرة مزاجي احلربيحادث ابلذات، ميكن أن  على حيايت أي  

 اهتا، وهو ماصل بذت  ا ال تن  ة، واجلميل فيها أا بصدد كتابة قص  إذن، فالكاتبة تعلن مسبقا أن       
 ده قوهلا:يؤك  

شيء.  رت فيه كل  ين تصو  ه خارج ذايت. وأن  ا مجيال. واألمجل أن  فقد كتبت أخريا نص   »           
  أن  إال   5«ب إليه بعضا من حيايت.ل فيه بشيء. وأن ال أسر  رت أن ال أتدخ  شيء. وقر   وخلقت فيه كل  

                                                           
 .71، ص : مدخل إاى سري الكاتبات العربيات الذاتيةلطريطرجليلة ا - 1
 .162، ص2007اجلزائر، د ط،  -آمنه بلعلي: املتخيل يف الرواية اجلزائرية من التماثل إىل املختلف، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو  - 2
 عبد النور إدريس: املرأة والكتابة، متاح على الشبكة. - 3
 .23،24أحالم مستغاّني: فوضى احلواس، ص ص  - 4
 .62املصدر نفسه، ص - 5
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تها اليت حتمل عنوان يف قص  ت أن يكون الرجل الذي كتبته ا متن  ح الروائية أبن  املفارقة حتدث حني تصر  
 ه يشبهها قائلة: "صاحب املعطف" أن يكون هلا ألن  

هو مطابق ملزاج  لغيت. و ه على قياس صميت وا، لو كان هذا الرجل يل. إن  يت سر  رمبا متن   و»           
 .1«شهويت حزين و

الروائية أرادت أن تكون حيادية يف تلك القصة اليت بدأت أساسا ابستعماهلا  فعلى الرغم من أن       
هذه احليادية   أن  لضمري الغائب الذي يتالءم مع هذا النوع من السرد وينسجم مع دورها احليادي، إال  

تها، أو حب ذلك الكائن احلربي الذي خلقته بنفسها مل تكتمل حني وقعت الروائية يف حب بطل قص  
عن مهامجة املستحيل يف قضااي الكتابة عامة، كما  تفصح عن جرأة أدبية تين»صنع خياهلا لـ ومن 

يف تضاريس  ية غري مستكشفةتشف عن جسارة حكائية يف اجتاه البحث احلثيث عن جغرافيات سر  
 .2«الكتابة

من خالل  فتحني»وبذلك، فقد أرادت الروائية "أحالم مستغاّني" عرب روايتها "فوضى احلواس" أن      
       وتعلن عن قدرة اخليال  ،3«هتا وإمكاانهتا فرتفض مقولة الضعف النسائيةاالرواية وعي املرأة لطاق

تعاطي هذه الكتابة مغامرة  ا على أن  شاهدا حي  »يف الكشف عن اهلوية الذاتية لتنهض هذه الرواية 
   هي إىل ذلك حبث حمموم يروم الكشف قوامها أتصيل الكيان األنثوي يف عامل تسوده قيم الذكورة، و 

 .4«عن قيم العمق، أي مالمح اهلوية املخبوءة اليت ال تطفو على سطح الوعي

جتاه كائنها احلربي الذي مل تعطه يل جمرى آخر، فبعد الشعور ابحلب أيخذ التخييل داخل التخي     
فكرة الذهاب إىل املوعد الذي امسا معينا وأعطته مقاييس رجولته ولغته على مقاسها هي، تراودها 

 ضربه البطل المرأة أخرى هي البطلة يف القصة حيث تقول: 
                                                           

 .27، صأحالم مستغاّني: فوضى احلواس - 1
 .193، ص2010،  سية اجلديدة يف الرواية العربيةعبد املالك أشهبون: احلسا - 2
 .84/ اجلديد، ص يزينب األعوج: دفاتر نسائية املرأة / اجملتمع / الوع - 3
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نون حها اجلء هي اليت يقرت أمجل األشيا إن  »كنت، يف الواقع مأخوذة مبقولة ألندريه جيد »          
 .«ويكتبها العقل

يت ص  به بطل قهب إىل موعد ضر اجلنون أن أذ ين، عندما اقرتح علي  مأخوذة هبا إىل درجة أن             
 .يليء مجرت أن أذهب بذريعة كتابة ش، وقر  المرأة أخرى، أخذت اقرتاحه مأخذ اجلد  

تظران ماذا ين ق لقاء ال ندرية ساعات قبل املوعد، ذلك االرتباك الذي يسبكنت مرتبكة لعد              
 ا أيمران أبن نذهب.شيئا م على الذهاب إليه، ألن   فيه، ولكننا نصر  

ه كان يب فضول ملعرفة ذلك الرجل، وفضول آخر ملشاهدة ذلك الفيلم، فقد صحيح أن             
 .1«فهمه.. ولفهم إصراره على مشاهدتهيكون الطريق األقصر ل

 األمر كأن  و  ابالرتباك  بني البطلة، ما جعلها حتس   فقد أخذها خياهلا إىل استبدال املوقع بينها و     
         واقعي، فمن خالل التخييل حتاول فهم كائنها احلربي الذي خلقته، فقد بنت الكاتبة روايتها 

    الكاتبة عموما تنطلق من الواقع  ألن   »ة.عملت على االبتعاد عن ذاهتا بطريقة خاص   من ذاهتا، مث  
خلخلة لذات احلالة و لذات ومن الذات معهما أو ضدمها تكريسا حلالة ذاتية أو لوضعية قائمة أو 

 .2«الواقع

ا، أرادت يف نفس الوقت أن تكون  أن  ت بطلها، إال   الروائية هي اليت صنعفعلى الرغم من أن        
اليت  «هوايهتا»للمحليات  ألن   «احمللية»ترفض  »ا حيادية لتعمل على معرفة بطلها عن قرب وكأن  

  :حيث تقول الروائية.3«تتجاوز وترفض احلياد

ر يف قصة حب وضعها األدب يف طريقي، ين أذكى من أن أتعث  عت أن  ولكن هذه املرة، توق  »           
 .1«ال ليخترب قدريت على الكتابة، وإّنا ليخترب جرأيت على أخذ الكتابة مأخذ احلياة

                                                           
 .44أحالم مستغاّني: فوضى احلواس، ص - 1
 .72السرد، ص حممد معتصم: املرأة و - 2
 .8أمنية غصن: نقد املسكوت عنه يف خطاب املرأة واجلسد والثقافة، ص - 3
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     ب من الذها ةفئخالدرجة جتدها ، هذه القصة مأخذ اجلد   "أحالم مستغاّني"فقد أخذت      
، اعات السينماقاء إىل لنسها اإىل السينما مبفردها ملشاهدة فيلم يف مدينة مثل قسنطينة ال تذهب في

 اط املدينة لذلك تقول: ا زوجة ألحد كبار ضب  وأن   السيما

     نتظار، قف يف طابور االأرة عن الفيلم بربع ساعة، كي ال دت أن أصل متأخ  وهلذا تعم   »          
 إىل القاعة على مرأى من الناس.أو أدخل 

... متاما كما طلبت من السائق أن يعود قبل موعد انتهاء الفيلم بربع ساعة، تفاداي لتلك     
 .2«صون بعضهم بعضا بفضول كثريا ما أربكينعرض، وجتعل الناس يتفح   األضواء اليت ترافق ناية كل  

فت الروائية قد وظ   لرواية يدرك متاما أن  الفصول األخرى ل فاملالحظ هلذا اخلطاب، ومن بعدها 
ة، بدال من ضمري الغائب الذي ط الذات الكاتبة يف أحداث القص  على تور   م الذي يدل  ضمري املتكل  

ى عرب فعل املواجهة هنا تتأت   ذلك أن  »ابتدأت به روايتها عندما كانت متارس دور احلياد ككاتبة 
 -طرفا أساسيا يف عملية التفكيك وإعادة الرتكيب  -احلالة يف هذه  -التخييل حيث تصبح الذات 

ويرتاوح الرتكيب اجلديد يف متاسكه وعمقه وجذرية أطروحاته بقدر اكتساب الذات الكاتبة لدرجات 
ل الذي املساعدة على بناء العامل املتخي   3«من الوعي والقدرة على التشكيل وامتالك أدوات الصياغة

 اإلبداع واالنزايح عما هو سائد يف عامل اخليال املألوف. تعمل فيه الروائية على

اته على أن حانزاي ل  لتخييل بكاف لعبته السردية واإلحبار يف عوامل ب أن يوظ  تافلرمبا استطاع الك     
 بني كاتبة وبطل روايتها. تكون يف هذا العامل عالقة حب  

قائمة بني رواييت "ذاكرة اجلسد" و "فوضى ويتنامى فعل التخييل داخل التخييل يف العالقة ال     
مسالك التخييل »ا تعيد النظر يف الرواية األوىل، لتعكس هذه األخرية وكأن   احلواس"، من حيث تعد  

                                                                                                                                                                                        
 .44أحالم مستغاّني: فوضى احلواس، ص - 1
 .45املصدر نفسه، ص - 2
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س الرواية فعل يتأس   لة يف إنشاء النص الروائي وتشييد عوامله، ابعتبار أن  الدور الذي تضطلع به املخي  
 1«ه النص الروائياعه، بتحويله إىل واقع مجايل فضاؤ الواقع إىل إبدعلى التخييل الذي يتجاوز نقل 
  لة قادهتا حواسها، متخي   د حواس كاتبةفتمج   » "خالد بن طوابل"الذي يعيدان يف هذه الرواية إىل 

دوما شواهد على األفول العريب وعلى اخليبات واألحالم  ىت بفوضاها وأخطائها، إىل رجال همح
عبد "د أيضا يف  تتجس  اليت و ،2«د"الد بن طوابل، بطل "ذاكرة اجلسخوا مرااي دحياة باق اهلاربة. عش  

الفلسطيين، أو الرجل الغامض "زايد اخلليل  "أو يف "خالد بن طوابل"ت ته كما أحب  الذي أحب   "احلق
      ل يف الرواية ينبين املتخي   »لــ ."خالد بن طوابل"الذي سوف ينتحل اسم  "فوضى احلواس"بطل 

               الكتابة والواقع )حياة أو موت(، أو اخللط بني وهم الكتابة و على أساس تقاطعات الواقعي واخليايل، 
 .3«احلياة و

التخييل يبقى فعال  ل ألن  عن قطيعة بني الواقعي واملتخي  »ما سبق ال يعلن  كل    نستنتج أن   ،من هنا     
 .4«نهمااإليهام وإن كان يتضم   إنسانيا يرتبط ابلواقع ويتفاعل معه يف تشكيل عوامله، وهو غري احللم و

اء الذين من القر   مل يكن يف حقيقة األمر سوى قارئ ته جبنونفالبطل الذي عشقته البطلة، وأحب       
املستوى التخييلي للنص  من املعروف أن   »د" إذ بطل روايتها "ذاكرة اجلس "خالد بن طوابلـ"أعجبوا ب

 د بنياته ومعامله وفراغاته أن يستدرج القراءة والنقد للدراسة والتأويل. ولعل  الروائي قادر من خالل تعد  
 .5«اخنراط النص الروائي يف املخيال االجتماعي بوصفه نصا خالدا يتفاعل مع أزمنة القراءة

غة وفعل التخييل وبني التاريخ وفعل الذي ترامت أطرافه وأنسجته بني الل   فعرب هذا الفعل السردي     
    القراءة، ارتقت رواية "فوضى احلواس" إىل ما يعرف ابلتعقيد الفين لتتجاوز بذلك سطحية التخييل 

ييلي يستطيع الولوج إىل عامل النص الروائي التخ فمثق    قارئإىل أعماقه اليت ال يستطيع سرب أغوارها إال  
                                                           

 .622بن مجعة بوشوشة: اجتاهات الرواية يف املغرب العريب، ص - 1
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د دال جمر   »  ليستة خاص   "فوضى احلواس"ة والرواية النسائية عام   نه من جتاوز فكرة أن  ة لغوية متك  بعد  
على اخللط بني    تقوم  1«د ملدلوالت مرتاكبةيشري إىل عنوان روائي مبدلوله االصطالحي، بل دال مول  

 استثارة األسئلة لدى القارئ»فها الروائية من أجل املرجعيات ليصبح التخييل داخل التخييل تقنية توظ  
أي  -س. ومن هنا اندراجه او ه يوقظ احلكأن    و –على مستوى السطح  -وإىل إيقاظ ذهنه، فيما يبدو 

 .2«حقيقته اخلاصة يتبىنيف الواقعي الذي استقل عنه ل -هذا التخييل 
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ه جيب اإلقرار يف هذا  أن  إال  »ما جيول فيها  ما يعرتي الذات ولكل   الذاكرة هي احلافظة لكل   إن        
ت السنوات، الذاكرة ليست إانء، حتفظ فيه األشياء وتبقى على حاهلا مهما مر   السياق ابلذات، أن  

    والذاكرة تعيد خلق وتشكيل مفرداهتا دائما، وال تعرف كلمة "طبق األصل" بل ال يوجد يف عاملها 
      ل هذه األصول تنت بذكرايت جديدة، حىت تتحو  غما اا أصول تتكاثر كل  أصل واحد لشيء وإّن  

واليت يقوم عليها فعل 1«ينها بوعي من الكاتب أو بدون وعيد احتماالت تتصارع فيما بإىل جمر  
 ل.يالتخي

لية حبسب يالكتابة التخي ان الفن، "ألن  هي فعل أساسي ومهم يف احلياة الفنية، فهي خز   فالذاكرة       
             فاإلبداع حيتاج دائما  2حفر يف الذاكرة واستنطاق دائم هلا" إال  ما هي  ،يةاملنطق الفين للروا

من حيث هو  ليالستثماره ابالعتماد على فعل التخيمر ة  إىل الذاكرة من أجل تزويده ابجلديد يف كل 
هذه التذكرات ال توصف عادة لذاهتا، ولكن ملا تثريه يف الذات املثخنة أبعباء »قوام العمل الفين فـ 

نفس الطفويل الصادقة، وابلاحلاضر وقيوده وصروفه، من خلجات واستيهامات جمللة ابلعاطفة 
   3.«الربيء

مينح  »ذكرايت وحتويلها إىل إبداع وذلك وهو ما جيعل من التذكر آلية سحرية الستعادة ال       
مستطاع من املرونة يف سبيل خلق قدرة االحتواء عندها، وجعلها مستقبال إجيابيا  الذاكرة أقوى حد  

          على التفاعل املستمر، وهلا اجلرأة والشجاعة الكافية لالستغناء عن رصيدها وتراثها، وإعفائه  قادرا
ل اليت يابعتمادها على آلية التخي 4«رين الذاكرة على سهولة االستبدالظ والقداسة، ومتمن صفة التحف  

قنوات الستيعابه، وحتديد مناطق دورا ابلغ األمهية واخلطورة يف عملية احتواء التغري، وفتح »ي تؤد  

                                                           
 .179أشهبون عبد املالك، احلساسية اجلديدة يف الرواية املغاربية، ص  - 1
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الذاكرة من وهم االحتفاظ الدائم ابلذكرايت، على أنا مساحة مقدسة، ليس من املشروعية واملنطق 
 1.«رف هبا، وإعادة صياغتها ابستمرارالتص

ق ل  األمر يتع ومبا أن   .هتاسة الرتباطها احلميم ابلذات وأبسرارها وذكرايتعد منطقة مقد   فالذاكرة         
 أعماهلن ابلتغري   ابهلوية أو إثبات الذات، فقد وجدت الروائيات يف الذاكرة خزاان وعنصرا أساسيا ميد  

عندما يبدأ اخليال عمله يف التجربة، فتظهر فروقات »ء والقدرة على جتاوز الذات وذلك ومينحها الثرا
فتغيب التجربة كونا عمال واقعيا املدى واإلشعاع مبا يتناسب متاما مع الفن العظيم أو الفن العادي، 

من جديد مبنطق جديد  صرفا عندما يزحف الفن جبيوشه حنو أرض التجربة، ويعيد حرثها وزراعتها
         عن الذات واهلوية  إنه البحث احملموم  2.«تظهر على أنا إبداعا وفنا خالصاوآفاق جديدة و 

 3تعبري فاطمة الوهييب. يف سياق ماال ميكن جتاهله الذاكرة على حد  

ا الكاتب وينعكس معها وهبا الرؤية والرؤاي معا إذ تلوح يف فضاء الروح والفكر فيسكبه »هي      
ق ابلكتابة ملسائل تتعل   و»ة الروائية يف معاجلتها القضااي هذا االنعكاس الذي يتجلى يف جرأ. 4«وفيها

 5.«ت مواجهة صعبة مع الذات والذاكرةيف حلظا واإلبداع

يعيد تشكيل  اإلنسان يعيد خلق ماضيه ابستمرار، وهلذا يعيد خلق حاضره، ومن مث   »نإحيث       
على املاضي من خالل فعل   مع حلظة كتابة متقاطعة مع الزمن، تنفتحق إال  هويته، وهذا النسق ال يتحق  

 6.«الذاكرة
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قيقة عامل جديد، حيمل املتلقي من عامل احلخبلق »ل تقوم يفالذاكرة يف اعتمادها على فعل التخي        
املؤلفة اإلبداعية بني الواقع والتخيل، بني احلدث...  »الذي تبتدئ فيه 1«إىل عامل النص املفروض عليه

 2.«يف مشرتك واحد وهو احلدث الروائيواخليال 

 التجربة ميتلك قدرات عري اعتيادية على شحن اإلحساسات احلية يف »ذلك أن فعل التخيل        
وهو . 3«اجلمال وجيعل الالمرئي فيه مرئيابقوة تنظيمية هائلة تفجر يف العمل الفين كل مكامن السحر و 

أن بنك املعلومات واخلربات يف الذاكرة، جيب أن يكون على استعداد دائم لتجديد »لى عما حييلنا 
 4.«وإضعاف سيولتها يف اخلارجاهلا العملة املعرفية وحتديثها، أكثر من االحتفاظ هبا، وإناك أشك

يف إقامة صرح النص السردي النسائي...، واملرأة، يف أثناء الفعل  ...ة اللغة،الذاكرة ماد  »وبذلك كانت 
داعي مسة مميزة إلبداعها، تالكتايب، تسرد حكايتها من ابطن الذاكرة املؤنثة، مما جيعل االسرتجاع وال

ية املتناسلة من نفسها، وتشرك املرأة مجيع حواسها، وتكرسها تتوالد من خالله تلك املتتاليات السرد
لإلصغاء إىل نبض الذاكرة، عن طريق املشاهد واالسرتجاعات، والوقفات املونولوجية اليت تستوطن 

 5.« ما كان، وبني ما ينبغي أن يكونخميلتها، وحتكي حكايتها: اترخيها وواقعها، وتشيد العالقة بني

ات، ومؤسلبا بلغة اجلمال ط الذهين... مشحوان بنبض الوجدان وأوجاع الذيتخلق النشا»من هنا 
د هلذا املد املتجد  »ا ونظرهتا إىل اإلبداع ومفاهيمه تطأه الروائيات كل أبسلوهبا وقصد نيته 6«يليوالتخ
ئع السرية كتابة تنصهر فيها وقا  ل الذايت منبعا ومرجعا الشتغاهلا؛يق من الكتابة اليت جتد يف التخيواملتدف  

ل هالمي مستعص وتتداخل فيها شظااي الذاكرة أبصداء واقع متحو   لذاتية ابستيهامات الرغبة واحلكم؛ا
كتابة تنحو   مهما كانت شفافية التعبري والبوح؛عن اإلمساك، وتلتبس فيه العالمات والرموز والصور 
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والستعادة أصقاع ومناطق من جماهل لتصبح مالذا، وفعال لعبيا حمررا للذاكرة واألدب من "ثقل الرسالة" 
ختصيب الربانمج السردي بوقائع مدهشة »عمال على  1«نسيان أو الالمفكر فيه أو املهمشال

ابقي العناصر املباشرة أوعجائبية . وجها من وجوه حياة الكاتب، وعنصرا ال يقل أوطوبيوغرافية عن 
السرية الذاتية ترتبط ابلتاريخ والرواية يف نفس » ن  إصة ما يتعلق ابلتاريخ من حيث خا، 2«واملرجعية

من العمليات العقلية  هنا تتداخل جمموعة .الوقت، إنا تعكس التاريخ الوقائعي عن طريق األان
وهو ، 3«حداث وكذا االنتقاء أثناء عرضهاواألنشطة الفكرية مثل التأويل الذايت والتفسري الشخصي لأل

بداعية، وجيعل منها فرائد إبداعية وفنية تتجاوز الواقع العادي إىل واقع ما يعكس العبقرايت الفردية واإل
 أكثر شعرية يكشف عن قدرة الذات املبدعة ومسامهتها يف تشييد الصرح الروائي.

ّ:"يفّروايةّ"ذاكرةّاجلسدّالسريةّالذاتيةّوفعلّالتخييل1
     تقوم السرية الذاتية يف جمملها على عملية التذكر، ألن مادهتا يف األصل مستمدة من الواقع        
الكتابة السردية السريية كتابة إشكالية، ألنا ذات جذور ضاربة »من حياة كاتبها وهو ما جيعل من  أو

          صية اليت ترتبك يف أعماق الكتابة األوىل املتصلة ابلذات الكاتبة، وابملناطق احلميمة واخلصو 
ة الذاتية جنس أديب هذا ال مينع من كون السري  ن  إغري 4.«الم، وختترب فيها الذاكرةقها األيف معاجلت

م املاضي يف شكل آين على هيئته السابقة، ألن حلظة الكتابة اإلنسان ال يستطيع أن يقد  »ختييلي ألن 
 5.«ابحلدث الوعي القدمي حلظة املرورتفرز وعيا مغايرا عن 

  

                                                           
 .3، ص هشام العلوي : اجلسد و املعىن - 1
 .125املرجع نفسه، ص  - 2
 .234فضاء املتخيل، ص  :حسني محزي-  3
 .175حممد معتصم: املرأة والسرد، ص -  4
 .131عادل ضرغام: يف السرد الروائي، ص -  5



  266 
 

)عملية تذكر رمزي( متزج حياة الكاتب املاضية  –كما يرى إبراهيم عبد الدائم »والسرية الذاتية        
شكال إبداعيا ال يتوقف عن سرد األحداث سردا تعاقبيا، بل يتعداه إىل منح الذات يف مراحلها 

وهو ما  ،1«وتنمو لتصبح ذاات متكاملةطورها، املتعددة شخصية جديدة تتغري بتغري الوقائع، وتتطور بت
          ليس كما هي يف احلياة الواقعية  2«إلدراك، إنه إدراك حلقيقة الذات نوع جديد من ا»يتحقق معه 

إن عنصر التخيل قابل »ت الواقع السردي يف الرواية حيث بل كشخصية سردية خاضعة للخيال وملتغريا
وهي جوهر  –ذاتية مىت أخذان يف احلسبان أن عملية التذكر ألن يكون جزءا من نسيج نص السرية ال

ة الفنية على العوامل واألحداث نعإضفاء الكثري من الص تتم صياغتها لغواي وابلتايل –البناء السردي 
املتذكرة، مما جيعلها أقرب إىل عوامل الرواية أكثر منها إىل عوامل السرية احلقيقية، وخاصة حينما تتوسع 

الزمن بني الواقعة وبني عملية استعادهتا من غورها السحيق. ففي سبيل صوغ الوقائع  الفجوة يف
واألحداث املستحضرة، ويف إضفاء التماسك عليها حيتاج األمر إىل خيال ما، تزداد معه صعوبة إجراء 

 3.«منهجي قاطع بني السرية والرواية متييز

       ها نظرة مغايرة خترجها يية والنظر إلياتبة احلتناول مفردات التجر »فقدرة اخليال تكمن يف        
حيث يلعب  ؛4«ا جديدا مثريا للدهشة والعجبمن عادهتا وتعيد صياغتها فتبدو كما لو كانت شيئ

يقتضي »افق مع العامل الفين اجلديد حيث السرد هنا دور الوسيط إبعادته لرتتيب العالقات مبا يتو 
اإلشارة إىل أمهية التجربة الذاتية املستعادة واملصوغة صوغا فنيا خمصوصا احلديث عن السرية الروائية 

كون حقيقية وأصلية، ال يناسب متطلبات السرد والتخيل ومقتضياهتما، ذلك أن املادة اليت يفرتض أن ت
       تفظ بذلك، فما إن تصبح موضوعا للسرد حىت يعاد إنتاجها طبقا لشروط ختتلف ميكن أن حت
 5.«أن تندرج يف سياق التشكيل الفين تكونا قبلعن شروط 
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خطاب ختييلي متجدد املفاهيم والرؤى وال بد حىت تنجح أية سرية ذاتية »فالسرية الذاتية الفنية       
جناحا إبداعيا ال واثئقيا أن حتمل يف طياهتا بذور اجملاز واالستعارة واحلكاية والتوهم واالختالف 

م اليقظة والنرجسية واخليال احلياة املعيشية نفسها مليئة ابلكذب والوهم وأحال على اعتبار أن ل؛يوالتخي
 1.«إىل ذلك وما

يف أتصيل اإلبداع الروائي واجرتاح آفاق إبداعية مغايرة، »تتجلى جرأة الروائية الفنية  فهنا ابلذات       
كعتبة هامة للتخييل   ذايت-حيضر فيها السري 2«فنية عالية  ذايت، بلباقة-يتقاطع فيها الروائي ابلسري

واإلبداع تسمح بقراءة السرية الذاتية يف سياقها الروائي، فعلى الرغم من أن السرية الذاتية ختضع 
ية تعتمد على السرية الذاتية ملتطلبات احلياة والذات، والرواية ختضع ملتطلبات اخليال واللغة إال أن الروا

أشبه ابلشرايني اليت  املادة القصصية التخييلية خبيوط عيش الشخصي، الذي ميد  استعادة وتصوير امل»يف 
ت العامل الفين اجلديد وحاجاته. الروائي وتعمل على بعثه بعثا جديدا طبقا ملقتضيا 3«تغذي العمل

وهذا ما يفسر اعرتاف كثري من الروائيني أبن رواايهتم ولدت من رحم سريهم أو هي مطابقة لسريهم، »
ن مث يشري إىل نزعة انزايح السرييني إىل النهج السردي الروائي املتعارف عليه، وعليه فإن هذه العالقة وم

اجلدلية احلميمة بني الرواية والسرية الذاتية هي اليت جتعل أية سرية ذاتية تبحث عن جناحها الفعلي 
يضا أن الفنون السردية، وينبغي أال بد هلا من أن تعيش يف بيت الرواية أم  –مجاليا على مستوى التلقي 

أي من خالل استنادها إىل تقنيات الرواية، وعلى رأسها تقنية اخليال  تنهض على شعريتها السردية؛
ه إىل أغوار الشخصية، واالحتفاء ابألبعاد الزمكانية تياالنزايح عن تقريرية الواقع وعادوالتصوير و 

التشكيل السريذايت »ذلك أن 4.«وصياغتها، وغري ذلك عادة تركيبهاواستكمال النواقص ابخرتاعها، وإ
تشكيل مزدوج جيمع بني رؤيتني وسياقني وجمالني وفضائني، رؤية وسياق وجمال وفضاء السرية الذاتية 
وهي حتيل على واقع وجتربة يف احلياة، ورؤية وسياق وجمال وفضاء الكتابة اإلبداعية وهي تنهل من معني 
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نهض على املوهبة واملعرفة وضبط آليات الكتابة وتقاانهتا، وهذا االزدواج الصنعة الكتابية اليت ت
التشكيلي ينعكس انعكاسا إجيابيا على ختصيب الكتابة وخروجها إىل فضاء آخر جامع وخمتلف وغين 

 1.«اوثري وقابل لإلدهاش مشحون بكثافة اجلنسني مع

عملية »كمادة أولية يف تشكيلها إال أن   رايتفعلى الرغم من أن السرية الذاتية تعتمد على الذك       
التذكر ابلصورة اليت نعاجلها هنا يف جمال الكتابة السريذاتية ليست عملية سهلة جمردة تتوقف عند حدود 

 إّنا تعتمد على وعي عميق ابلذات، 2«نة يف املاضي ومللمتها يف احلاضراقتناص أحداث معي

األول يف السرية الذاتية ال تقوم ابستعادة شريط املاضي على أنه  فالعملية التذكرية بوصفها آلية الفعل»
أثر قادم من متحف الذاكرة، إّنا هي تؤلف نسخة جديدة من هذا األثر، تنقله من نشاطه املتحفي 

د على ثباته، ويكسر السياق الزمين ق، يغادر فيه السكون إىل احلركة، ويتمر  إىل نشاط حيوي خال  
احلي ال بصورته القدمية  ف ابلزمن الذي خيدم الواقعة أو احلدث بشكله اجلديداملألوف، ألنه يتصر  

 3.«اجلامدة

ية الواقعية عرب ري تروي ذاهتا الس» "أحالم مستغاّني "ل يف جعل الروائيةيوهو ما حيققه فعل التخي       
دة للرواية هتا املتعد  ع ما أمكنها ذلك يف استثمار الطاقات التقانية آبليال، لذا هي تنو  جسر املتخي  

ل األديب يظل ابلقياس إىل الكتابة املرجعية عاملا إشاراي تلمحيا إن املتخي  »حيث 4.«والسرية الذاتية معا
على حياة املؤلف الشخصية ألن املتخيل األديب له ل ال تسمح آلياته البتة إبسقاط ما يتهيأ للناقد املؤو  

 référenciel-Auto-»5–عامل منقطع املرجع 
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       ل الواقعي إىل وهم واملتخيل ما يربك احلدود بني احلقيقة والتخييل إذ يتحو  »والذي عادة       
ل السؤال عن مسالك التمييز بني الواقعي تقب  ار فعل الكتابة البحث ومدى أفق إىل حقيقة، فيكون مد

رسم ني ليبدأ املتخيل الروائي ؟ وكيف قا يف جمال الرواية. فأين ينتهي الواقعمرجعا واملتخيل فعال خال  
 1.«احلدود بينهما ؟

 غاّني"، اليتالم مستلروائية "أحلويف إجابتنا على هذا السؤال، حناول حتليل رواية "ذاكرة اجلسد"        
تداخلت  ته، فقدت ذاجعلت من هذه الرواية فضاء إبداعيا منفتحا على الواقع والتخييل يف الوق

 دم التفريق بينهما.ع ة الذاتية وفعل التخييل إىل حد  احلدود بني السري 

ولعل اجملال السريذايت ميكنه أن يتجلى لنا من خالل التطابق احلاصل بني اسم املؤلفة واسم        
 أعماهلا الروائية، فهي تعي أن البطلة اليت جتاوزت فيه "أحالم" تقنية طرحها لذاهتا بضمري املتكلم يف

 عضوية العالقة بني األنثى خارج النص واألنثى اليت داخل النص. ومل تعد املرأة وحدة التسمية تعين»
جوهر النص  جمرد مادة من مواد اللغة ولكنها صارت املؤلفة والبطلة، ليست جمرد فتاة غالف وإّنا هي

 2.«ونسغ اخلطاب اللغوي

ك القوة املغناطيسية اليت تشع يشبه تل»على الذات ابملعىن املباشر، فهو فاالسم احلقيقي حييل        
     منها الكثري من املعطيات، ويقتضي مقام القراءة واستحضار هذه املعطيات اليت تنط فور توقفنا 

 3.«و أثناءها، أو بعد االنتهاء منهاعلى اسم من أمساء كتاب الرواية العربية، سواء قبل القراءة، أ

وقع إن التطابق بني اسم املؤلفة على غالف العمل الروائي واسم البطلة داخل العمل الروائي له        
التسمية هي ابألساس تعيني وختصيص للفرد الواحد وتنزيل هلذه »خاص على تلقي القارئ ذلك أن 

مال الروائية إذ يعين قدرة املرأة على استخدام امسها يف األع 4.«االجتماعي الفردية يف سياق االنتساب
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اليت هلا اتصال مباشر بعالقة املرأة ابجملتمع ككل وبث واضح لسريهتا الذاتية يف أعماهلا الروائية مبا حيقق  
 كيانا ووجودها وينتقل هبا من حالة الركود والسكون إىل حالة التعبري واحلركة.

      نه يكشف إن الكاتبة بل ا مل يكن دون وعي موبذلك فاختيار املرأة الكاتبة ألمساء بعينه       
فليست التسمية جمرد ممارسة لغوية فقط، إنا استبطان الكينونة يف اللغة، واللغة »عن وعيها ومقاصدها 
ال سيما إذا كان هذا االسم يف العمل  1«سمية هوية، واهلوية متيز واختالفيف الكينونة... ألن الت

يعد... عتبة أولية »لف ف هذا العمل ألن اسم املؤ الروائي يطابق االسم احلقيقي للمؤلفة على غال
 –اسم املؤلف  –نه مينح سلطة توجيه املتلقي، بوصفه نصا موجها ذو عالقة جدلية تربطه إهامه، إذ 

بنصه، فاملتلقي يستطيع  حتديد هوية اجلنس األديب الذي يبدع فيه املؤلف، من خالل اخلصائص الفنية 
ره على الساحة الثقافية ة إذا كان اسم املؤلف امسا معروفا وله حضو والفكرية هلذا املؤلف، وخباص

وهو ، 3«ل كائنا موجودا يف النصشك  يدليل على أمهية املؤلف بوصفه »ليغدو هذا التطابق ، 2«واألدبية
فقد جترأت على إطالق امسها على اسم  "،أحالم مستغاّني"للروائية  "ذاكرة اجلسد"ما نلمسه يف رواية 

نستطيع أن نفسر التطابق احلاصل بني اسم املؤلفة مبفهوم »لتصبح الكاتبة واملكتوبة ولعلنا بطلتها 
الكتابة اإلبداعية عند أحالم مستغاّني، فهي، أي الكاتبة، انجتة عن مشاعر وأحاسيس بداخل الفرد، 

        ح عنها عنها، ويظهرها مهما كانت فاضحة ألسراره، ما دامت له الرغبة يف اإلفصا يريد أن يعرب  
من خالل ما يقوم به من إبداعات كتابية فنية وأدبية، ذات صورة رائعة اجلمال. ألن حلظة الكتابة هي 

ية اليت يرتمجها تفسريها السم أحالم الذي ر تألق ومتتاز بلغتها الساحرة املغت "أحالمـ "ف –حلظة جنون 
 إىل معىن لغوي يوضحه قوهلا: خرج عن معناه املألوف الذي ارتبط ابجلزائر مجلة وتفصيال

 بني ألف األمل وميم املتعة كان امسك »         
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تشطره حاء احلرقة.. والم التحذير. فكيف مل أحذر امسك الذي ولد وسط احلرائق األوىل،          
      شعلة صغرية يف تلك احلرب. كيف مل أحذر امسا حيمل ضده ويبدأ بـ "أح" األمل واللذة معا، كيف 

البدء أن اجلمع خلق دائما اجلمع كاسم هذا الوطن، وأدرك منذ  –مل أحذر هذا االسم املفرد 
 1.«ليقتسم

 بعدما ال الفينن مصادر اجلملكنه يبقى مصدرا مدر ما له عالقة بسرية الروائية، هو اسم على ق       
إلبداع إىل مستوى ا ملتعارفارة ئقامت الروائية "أحالم مستغاّني" إبعطائه بعدا فنيا مجاليا أخرجه من دا

 ودائرة التخييل.

إنه اسم "أحالم"، ذلك االسم الذي يرتبط ابلذاكرة، ابملاضي واحلاضر واملستقبل. اسم يعكس        
   ألن االسم هوية، وال بد »وجود والكيان، واملالمح واهلوية اآلالم واألحالم، املشاعر واألحاسيس، ال

الذات ووجود اآلخر من إحكام العالقة بني اهلوية ومنطق األشياء إلرساء حوار مع الوجود، وجود 
 2.«والعامل أبسره

 ئلة:"خالد" قا هو الوجود يف ارتباطه ابلوطن، والذي عربت عنه الروائية على لسان      

      ي عميق أنك أكثر امحلي هذا االسم بكربايء أكرب.. ليس ابلضرورة بغرور، ولكن بوع  »       
 3.«هذا ؟ ليس من حق الرموز أن تتهشممن امرأة، أنت وطن أبكمله.. هل تعني 

الذاتية  السرية خييل وإغناءوبذلك فإن العالقة بني االسم والوطن هي عالقة إلرساء دعائم الت       
 وجعلها ترقى إىل مستوى اإلبداع.
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ا كنهمية اليت ياغة اجلماليجيعله منفتحا على أساسيات الصفالتخييل يعين السرد السريي حبيث        
يات الفنية لو من اجلمالل ال ختتخييإذ إن السرية الذاتية بدخوهلا عامل ال أن حتدد املستوى الفين للكتابة؛

 :ز بني ساردة وأخرى. تقول "أحالم"اليت متي

حالم حىت االحرتاق، وإذا يب يوما تراين أطلت املكوث هنا، واقرتفت محاقة االقرتاب من األ»       
ومهي اجلميل.. ولكن ليس دون  بعد آخر، وخيبة بعد أخرى، أشفى من سلطة امسها علي، وأفرغ من

 .1«أمل؟

املعروف  ف امسهااّني" بتوظيويف زايدة لتحقيق مالمح اهلوية السريذاتية، مل تقم "أحالم مستغ       
         ول " إذ تقحياةعلى الساحة األدبية فقط، بل قامت بتوظيف امسها غري املتداول وهو اسم "

 على لسان بطلها:

 وعندما أمسيك فبأي اسم ؟»          

           نيابة عنه  نفسي ألسجلهبسم الذي أراده والدك، وذهبت اال ترى أدعوك بذلك           
عي اسم شر  نتظارستة أشهر يف ايف سجالت البلدية، أم ابمسك األول، ذلك الذي محلته خالل 

 «؟آخر

 "حياة"..         

إذن  ه. فألمسيتك بسأدعوك هكذا.. ليس هذا امسك على كل حال. إنه أحد أمسائك فقط.         
غري ى األلسنة، و داول علاملت دام هذا االسم الذي عرفتك به، واالسم الذي أنفرد مبعرفته، امسك غريما 

 املسجل على صفحات الكتب واجملالت، وال يف أي سجالت رمسية.

االسم الذي منحته لتعيشي وليمنحك هللا احلياة. والذي قتلته أان ذات يوم، وأان أمنحك امسا        
 . 1«، ألنه يل ومل ينادك رجل قبلي بهحقي أن أحييه اليومرمسيا آخر، ومن 
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ن توظيف اسم العلم هو وجه من أوجه حتقيق مالمح اهلوية السريذاتية، وهو أيضا سبيل إىل قدرة إ        
الروائية على ممارسة لعبة اإليهام والتخييل من حيث ميكنه أن يغوص ابلقارئ يف متاهات احلقيقة 

فن السردي قدرة الروائية على كتابة ال لىعلى الفصل بينهما، وهو ما ينم عقدرة واخليال معا دون ال
فتحت على السرية الذاتية نلتعلن أن الرواايت العظيمة هي تلك الرواايت اليت اوانفتاحه على التأويل 

بح يف عامل الفن موحية تسيات الواقعية إىل شخصيات روائية واليت سرعان ما تتحول فيها الشخص
لتطابق اترة مع أحداث احلياة، وابالنشقاق عنها اترة أخرى اتركة اجملال خليال املبدعات وقدراهتن اب

الواقعة املستعادة تفقد الكثري من مالمح شكلها وخواصها »على نقل جتارهبن السردية ذلك أن الفنية 
 خلقها خلقا جديدة تسهم يف مبجرد دخوهلا يف خمترب الكتابة السريذاتية لتكتسب صفات وخواصا

مبعىن أن الذاكرة »اغة الوقائع ونقلها أبسلوب جديد تتجلى من خالله قوة الذاكرة يف صي 2«جديدا
وهو ما يظهر لنا من خالل  3.« مؤلفا خيالف األصلختون الواقعة أحياان لتفرض عليها فهما مستحداث

يف         سي الطاهر" يستشهد التغيري الذي عمدت إليه الروائية "أحالم مستغاّني" يف جعل والدها "
احلرب التحريرية، بينما يلفي املتتبع لسريهتا الذاتية أن أابها مل يستشهد وإّنا كان جماهدا تويف بعد نيل 

 احلرية وذلك قصد خلق نوع من االجنذاب حنو أحداث الرواية.

ة منحى ياخذت معها الرو مببادئ التخييل أ فبني دفيت رواية "ذاكرة اجلسد" سرية ذاتية تزاوجت       
   جديدا وبعدا مغايرا صنعته األحداث اليت تغذت من سرية الروائية لتكتسب صفتها الروائية بدخوهلا 

لذلك جتلت اللعبة السردية بصورة لعبة اتصالية انفصالية »من فنياته، يف فضاء املتخيل السردي واملتح 
املخفية. وعلى ذلك متاهى زمن الكتابة مع زمن الوعي بني املعيش التلقائي والوعي الكتايب ابحلقيقة 

ل الذاكرة ويرقى ابطراد حنو ائالذاكرة. فالكتابة فعل تكليم يس املابعدي جبوهر األان القابع يف ثنااي عتمة
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ة على خط تسلسل جتاوز سطحية املعيش وبلورة حقيقة عليا قوامها جتاوز التمزق ومظاهر الغربة املتناثر 
  1.«اقبةاحلياة املتع

فاملرأة تنطلق يف كتابتها من قضية مركزية ذاتية من خالل احلفر يف عناصر الذات األنثوية،         
وهبذا املعىن »لتخييل جيسد وعيها بذاهتا. لذلك ولكنها تستخرجها لنسج عامل روائي يتوسل آبليات ا

        صبح عملية التذكر يف الكتابة السريذاتية ممارسة نشاط تذكري خاص غري اعتباطي، ينهض ت
 إىل االستعانة 2«ة وخترجه من ذاكرة التذكر البسيطعلى منهجية معينة ختضعه لضوابط وقوانني حمدد

لنظام الرمزي ابإلضافة إىل اآلية بناء الذاكرة، وطريقة عملها،  »ابلتخييل خللق عامل روائي يعكس 
 .3«للغة

ا ه حياة الذات، اليت يعاد صياغتهفية فن الذاكرة األول الذي تتجلى إذن، تعترب السرية الذاتي       
الرواية كانت بدايتها السرية الذاتية، والرواايت العظيمة هي تلك اليت »وتشكيلها يف قالب فين روائي و 

 4.«ألصحاهبادة من السرية الذاتية ت بصورة جي  تغذ  

رة وانمية ر حياة متطو  تبدو منفتحة على كل األزمنة، فهي تصو   »ال سرداي والرواية بوصفها متخي         
ل لتمث   5«هي تتطور أمامه على صفحات الكتابويشهد القارئ أهم اللحظات يف حياة الشخص و 

السريية وصياغتها بصورة جديدة ميتزج  ة يف نقل الواقعةخذ من الذاكرة قو  اي إبداعيا يت  السرية الذاتية حتد  
إن الذاكرة وهي متثل املنجم الذي يقدم للسرية مادهتا األوىل، »الواقعي ابخليايل والذاكرة حيث  فيها

تتدخل يف صياغة هذه املادة وتشكيلها، إذ أنا تعتمد أحياان على إتالف معلومات معينة وتسليط 
 6.«خطط هلا من كتابة السرية الذاتيةا يتوافق مع الغاايت املإضاءة غري اعتيادية على معلومات أخرى مب
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كما أن »ة، وليست كل سرية قابلة للتخييل أن يكون سرية ذاتي هلذلك فليس كل عمل ميكن       
امتداد السقف اخليايل للتجربة يتوقف من جهة أخرى على عمق التجربة وغناها ومستوى نضجها إذ 

التوهج الذي متور به ثراء والتألق مبا يتناسب مع العمق والغىن و نه ميتد ويتسع ويزدحم ابلإ
كانت هذه التجربة السريية ال سيما إذا   ، حلظة انتقاهلا من الواقع إىل حي ز اإلبداع املتخي ل1«التجربة
         مع التاريخ ومتتزج به حلد يصعب فيه الفصل بينهما خاصة وأن التاريخ أعمق وأمشل  تتداخل

 السرية.من 

ّ:روة"الذيفّرواييتّ"ذاكرةّاجلسد"ّو"ّالتاريخّوفعلّالتخييلّ-2

   الرواية حينما تستحضر التاريخ تعمل  اقرتن التاريخ بفعل التذكر يف شكله التسجيلي غري أن         
يتالءم على متثيل قدراهتا على التخييل اإلبداعي الذي يقوم إبعادة تشكيل املادة التارخيية وصياغتها مبا 

فالرواية هبذا املفهوم ال ميكن أن تكون مشروعا اترخييا حمضا. حىت وإن »روائي. لذلك العامل ال و
التاريخ يرفض أن يكون  استسلمت مبنطق وآليات ومنظومات الرواية التارخيية مبعناها السياقي. كما أن  

 2.«يته وشرطه اإلنساينحه من أمه عن حدث روائي يلغي واقعيته ويسر  د مادة مطروحة تعرب  جمر  

الذي  فالتخييل هو الذي يعمل على حتويل العناصر التارخيية والواقعية إىل عناصر روائية و       
ت به الذاكرة اإلنسانية على صعيد عب  اهلدم، هدم الواقع السيئ الذي تشابالعتماد على آلية »ق يتحق  

    حبيث تعمل الرواية ؛ 3«يعيد املناخ التخييلد روائيا على صالواقع التارخيي وبناء واقع جديد مشي  
 إن  »باته من حيث على صناعة عامل مواز للتاريخ ختلقه الرؤية الفنية يف تعبريها عن احلاضر ومتطل  

ا ليست سلسلسة من األحداث اللحظة التارخيية...، ليست سائغة يسهل تسريدها... كما أن  
ا خبلق عامل جديد جيعل وإّن  .4«اعليها يف أفقيتها وخطيتهواألشخاص واألمكنة اليت ميكن القبض 
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 التاريخ يقول ما تريده وما جيول يف الذات من تعرية للحقائق وكشف للمستور وحتويل للواقع ذلك أن  
التخييل يلعب دورا أساسيا وحموراي وحامسا يف عملية التحويل هذه، والروائي يعمل على اختزال »

انته وإدماجه يف احلدث الروائي وتسيريه على سكة السرد، فيصبح هذا مكو  احلدث التارخيي وتكثيف 
األخري هو املهيمن على تفاصيل املشروع السردي وحراكه التشكيلي، ذلك أن الروائي ليس ملزما 
ابلتمسك الصارم بقوانني األحداث التارخيية بل هو يستلهم من زوااي منتخبة منه تصلح لالستجابة 

إحدى »ل النص الروائي يشك   أن   ، حبكم1«والكتابة الروائية الروائية والفكر الروائيلشروط املقولة 
نت البنية أيقوانت احلياة، اليت ميكن أن ختتصر التاريخ،...، وتشري إىل أهم العناصر الفاعلة اليت كو  

حيث  2«رىها لتضمن استمرارها، من جهة أخاالجتماعية من جهة، واليت تشتغل البنية علي –الثقافية 
العالقة بيت احلدثني "التارخيي / الروائي" قائمة على إرسالية مكشوفة تتبادل اإلشارات والعالمات  إن  »

 3.«ي من جهة، والروائي من جهة أخرىفيما بينها مناطق الوجود واحلفر يف الباطن التارخي

اإلبداعية نواميس الواقع لتشكل خترتق الكتابة »ريخ على تغذية الفعل السردي حيث يعمل التا       
يتوزع علم التاريخ »وبذلك ، 4«عاملا خاصا بسردها املثايل فتمحو احلدود الفاصلة بني الواقع واملتخيل

ر، وينتهيان معا إىل عربة والرواية على موضوعني خمتلفني، يستنطق األول املاضي ويسائل الثاين احلاض
 . 5«وحكاية

 :سد"وّفعلّالتخييلّيفّروايةّ"ذاكرةّاجلّلتاريخّاجلزائريا-2-1

      تعمل بعض الروائيات وعلى رأسهن "أحالم مستغاّني" على استدعاء التاريخ واستلهامه        
 يف كتاابهتن، وهو ما حييلنا بصورة أو أبخرى للبحث عن مدى تداخل التارخيي ابلذايت والفين روائيا.

                                                           
 .14ص ،-دراسة يف امللحمة الروائية "مدارات الشرق"  لنبيل سليمان  -: سوسن البيايت :مجاليات التشكيل الروائي حممد صابر عبيد - 1
 .61العجيلي: اخلصوصية الثقافية يف الرواية العربية، ص شهال  - 2
 .9، ص  :املرجع السابق حممد صابر عبيد -3
 .132: الكتابة الروائية النسوية العربية بني سلطة املرجع و حرية املتخي ل ،ص فطيمة الزهرة ابيزيد -4
     ، 2004، 1لبنان ،ط  -املغرب ،بريوت  –ربية ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء نظرية الرواية و الرواية الع فيصل در اج :الرواية و أتويل التاريخ -5
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ر فيه أسئلة الراهن أشكاال مجالية مقلقة، لذي جيب أن تتفج  احلقل ا»ل النص الروائي شك   ذلك أن  
م عرب النص الروائي، البنية الثقافية م اجلديد، وتبحث عن اجلديد، وعن املسكوت عنه، وبذلك تقد  تقد  
 1.«ر قضاايها، ورؤايهتا، ورؤاها، وطموحاهتا، وآماهلااالجتماعية يف حركتها، فتصد   –

ل وائي يف تشكيله الفين أن خيتصر التاريخ بوصفه شكال من أشكال متث  وبذلك ميكن للنص الر        
    احلياة وإنشائه وتسجيله بطريقة مجالية جتمع املاضي ابحلاضر واحلقيقة ابلكذب والواقعي ابملتخيل 

الل تغليب ق من خل ليست عالقة تضاد، فهي تتحق  العالقة بني الواقعي واملتخي  » من حيث إن  
     أحدمها على اآلخر، ويف ضوء نوع من التداخل يعكس مدى التحاور الذي يتم بني وظيفة اخليال 

وظيفة الواقع داخل النص الروائي. وهذا ما يعكس احلكاية بعدا ختييليا يوازي بعدها الواقعي ويتفاعل  و
  2.«معه، فيضفي مسة اإلنتاجية على فعل الكتابة

      ننا من إخراج التاريخ من بنيته التسجيلية احملضة إىل بنية روائية، فالرواية تعترب ك  وهو ما مي       
يف توظيفها للذاكرة من منظور حماورهتا واستقراء خمزونا تستقدم إىل فضائها اخلاص  –فعال ختييليا  –»

، ومن هنا ليست وفق منظور احلاضرديث واملعاصر معا وتعيد إنتاجه املاضي املغرق يف القدم واحل
ر اعتبارا للفرق بني ا الرواية أو ابألحرى فعل الكتابة هو الذي يتذك  ر وإّن  الشخصيات هي اليت تتذك  

ذاكرة الشخصيات الروائية وذاكرة الرواية. فالرواية عندها تصري هلا ذاكرهتا اخلاصة، تستطيع أن تراجع 
       دها يات اليت قامت ببنائها وأن جتر  وجودها ككتابة أي أن حتاول إعادة النظر يف بعض الشخص

د املستوايت، ك داخل عنصر االنسجام. وهو ما جيعل الزمن الروائي زمنا متعد  من النمطية وجتعلها تتحر  
وهنا يتجاور ويتحاور ما هو اترخيي  –قد يكون ماضي الشخصيات واألحداث، أو املاضي التارخيي 

 3.«يس واقع جديدل يف النص الروائي لتأسوما هو متخي  

                                                           
 .61شهال العجيلي: اخلصوصية الثقافية يف الرواية العربية، ص  - 1
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واقع، حققته رواية "ذاكرة اجلسد"، اليت زاوجت فيها الروائية "أحالم مستغاّني" بني الواقعي        
ما له من معان ودالالت إبمكانا  ل، بني الذايت واملوضوعي يف عمل روائي يرتمجه العنوان بكل  واملتخي  

       ل صوره وتشكيلها ختييليا الشخصي وإلعادة متث  لتاريخ األان »ترمجة أن حتيل على حياة الذات أو 
ورة جتديد ة والتشخيص، ومن الوعي املنهجي بضر يف مستوى مادة التأليف الروائي وأساليب الكتاب

             النظرة إىل وضعية الكتابة عن الذات، ابإلفادة مما تراكم من معارف نقدية ونصية جديدة 
    1.«يف املوضوع

ده عنوان قد قامت الروائية "أحالم" بتعرية التاريخ من واقعه التسجيلي لتلبسه ثواب جديدا جيس  ف       
إراث دالليا عريقا وغنيا، يقرن اجلسد ابلكتابة والفن، وينسج عند »الرواية "ذاكرة اجلسد" يف استثماره 

اكرة جديدة للتاريخ آصرة خلقت لنا من خالهلا اترخيا جديدا أو ذ .2«حدودمها آصرة وثيقة وخالقة
يف       الرواية  »ـ رة بني الذات والكتابة روائيا فتتوسل ابلتخييل تقنية تبحث يف مشروعية العالقة املتوت  

حتاول جلب الشخصيات التارخيية واحلدث  –ل إبعادة متثيل التاريخ روائيا املتمث   –مشروعها التارخيي 
 3.«نها الفنية وقواعدها الروائية عليهاالتارخيي وإسقاط شروطها ومتطلباهتا وقواني

       ل له كتابة نص مجايل يفيد وبذلك البد وأن ميتلك الروائي أساليب الكتابة الفنية اليت ختو         
الروائي خيرتع من الشخصيات التارخيية ذات املرجعية الواقعية » من التشكيلني التارخيي والروائي ذلك أن  

لة فتسقط عنها قناعها التارخيي القدمي وتلبسها لبوسا شخصانيا روائية متخي  اليت يصوغها شخصيات 
 4.«جديدا

         مع الروائية "أحالم مستغاّني" اليت استوحت  لة ولعل هذه التقنية تبدو واضحة ومتمث         
ل من الشخصيات التارخيية شخصيات جديدة تبدو من خالل الرواية شخصيات قائمة بذاهتا يتداخ

                                                           
 .4هشام العلوي: اجلسد واملعىن، تقدمي عبد احلميد عقار، ص  - 1
 .10املرجع نفسه: ص  - 2
 .11حممد صابر عبيد: سوسن البيايت: مجاليات التشكيل الروائي، ص -  3
 .11، ص املرجع نفسه - 4



  279 
 

ما كتب عن هذه  م القارئ أن  فيها الذايت ابملوضوعي إىل درجة يصعب فيها الفصل بينهما فيتوه  
 أبعاده. الشخصيات وبني دفيت هذه الرواية هو الواقع بكل  

رواية "ذاكرة اجلسد" رواية حبلى ابلتاريخ اجلزائري يف ارتباطه ابلذات املؤنثة من حيث هي  إن          
اآلين استطاعت من خالله الروائية "أحالم مستغاّني" أن  بني احلدثني املسرتجع وب ميزج خطاب مرك  

برؤية فنية  1«شتات الفكر وجتاذب الذاكرة واحلاضر»ل وترصد متحو احلدود الفاصلة بني الواقع واملتخي  
صياغة ننا من قراءة التاريخ أبشكال خمتلفة تنزع إىل إنشاء املخيال السردي الذي يعيد مغايرة متك  
ما هو اترخيي يستند إىل اآلليات التحويلية يف هذا  فكل  »املستعادة مبنظور اترخيي فين،التفاصيل 

من جديد بعناصرها ومكوانهتا، مع األخذ بنظر  ىالعنصر... حني يذهب إىل منطقة الرواية ويغذ  
 2.«االعتبار خصوصية الذايت والتخييلي

 اجلانب إن  لة، في  اقعية أو متخاألحداث التارخيية سواء أكانت و ن وملا كانت الذات هي اليت تدو         
لتاريخ لتبس الذات ابجلسد" ترة اأو يغيب يف األعمال الروائية. ففي رواية "ذاك الذايت ال ميكنه أن يلغى

دالع وهو اتريخ ان 1954"أحالم" تربطها ابلتاريخ عالقة وطيدة، وهي اليت ولدت عام  حبكم أن  
لحظات وهي ا عيش تلك التسىن هلة ليل والدة الثورة اجلزائرية بفرتة وجيز يقب يرية، أو إن شئناالثورة التحر 

 يف املهد.

أحالم" املناضل وأخويه اللذين  "والد "إذا قلنا التاريخ، قلنا عائلة مستغامتي، "حممد الشريفو         
من يستشهد،   أسسها جبعل أبيها هوالم" بتغيرين الثورة اجلزائرية، وهي معادلة قامت "أحاستشهدا إاب  

نقل وشم الذاكرة إىل رسم وهي ت»ه واقعا فنيا وبذلك تنفي عن التاريخ واقعه التسجيلي وتصري  
      منيتها وتصيغها يف قالب جديد يفتح املاضي على احلاضر والواقع لتفقدها براءهتا وز  3«الكتابة

تسري معه الرواية حنو  الذي فنية تستحضر املعىن اجملازيل من خالهلا العنوان عتبة يشك   ،على املتخيل
                                                           

 .1األخضر بن السايح: سطوة املكان وشعرية القص، ص - 1
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يفسح »لــتأخذ منعطفا جديدا ختلقه اللغة اليت تقوم بدور تعويضي للتاريخ يستبيح املعاين املتخي ل لعامل 
ة اخلطاب وذاكرته، من خالل زحزحتها للبىن قامة "شعرية سردية" تنقلت من سلطا إلزا رحبا وحر  حي  

الشيء الذي  االنزايحات الداللية واألسلوبية. ئها لفجوات التوتر، ومزاولتها للعبةالراسخة، وإذكا
  1.«يف تشييد عامل الكتابة...يكشف عن صوت الذات املبدعة 

له إىل عامل ريخ ونقلتسجيلي للتاهو عامل كتبته "أحالم" بولوجها حدود الذاكرة متجاوزة الواقع ا        
         تعة إضفاء مات و الذ ر مكامنتتيح كتابة التاريخ بلغة فنية تفج  اخليال خالقة فرصا جديدة 

 على التاريخ.

 تقول أحالم:    

 د مر  لتحرير، ويكون قسنة على انطالق الرصاصة األوىل حلرب ا 34ت غدا ستكون قد مر  »         
 اء..لشهداعلى وجودي هنا ثالثة أسابيع، ومثل ذلك من الزمن على سقوط آخر دفعة من 

 عه بنفسي وأدفنه هنا.كان أحدهم ذلك الذي حضرت ألشي            

  الوطن.تغري  ت األهداف.. و ت الصدور تغري  بني أول رصاصة، وآخر رصاصة، تغري          

 وع األجر مسبقا.ولذا سيكون الغد يوما للحزن مدف         

 ية.ادل هتاين رمسلن يكون هناك من استعراض عسكري، وال من استقباالت، وال من تب         

 سيكتفون بتبادل التهم.. ونكتفي بزايرة املقابر.         

 غدا لن أزور ذلك القرب، ال أريد أن أتقاسم حزين مع الوطن.         

 مته.أفضل تواطؤ الورق، وكربايء ص         
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 ة.ه كالعادهشا، لن أمزقين قد أكتب أخريا شيئا مدشيء يستفزين الليلة.. وأشعر أن   كل            

هذه السنوات إىل هنا، للمكان نفسه، ألجد  فما أوجع هذه الصدفة اليت تعود يب، بعد كل             
 1.«جثة من أحبهم يف انتظاري، بتوقيت الذاكرة األوىل

ليت كانت ريرية ارة التح"أحالم" التاريخ اجلزائري من خالل الثو عربها تستحضر  هي ذاكرة        
 الرصاصة رمزا من رموزها، حتييها اللغة املؤنثة يف رمزيتها وشعريتها.

   ترمز إىل الوطن مثلما ترمز »وإذا ذكران التاريخ يف رواية "ذاكرة اجلسد"، نذكر قسنطينة اليت         
 نه اتريح تزاوجه "أحالم" ابلفن فتقول:ولك2.«إىل التاريخ

ومه ل أن أقالذاكرة. فأحاو ايستيقظ املاضي الليلة داخلي.. مربكا، يستدرجين إىل دهاليز »          
 ولكن هل ميكن يل أن أقاوم ذاكريت هذا املساء ؟

 أغلق ابب غرفيت وأشرع النافذة..           

الغار  اابتتد أمامي غا النافذة تطل علي.. متسي. وإذأحاول أن أرى شيئا آخر غري نف           
ة ملمرات السريروف واواجل والبلوط، وتزحف حنوي قسنطينة ملتحفة مالءهتا القدمية، وكل تلك األدغال

هتا ملتشعبة وغاابالكها اك مساليت كنت يوما أعرفها واليت كانت حتيط هبذه املدينة كحزام أمان، فتوصل
 ى.ر خمغارة بعد أو  السرية للمجاهدين، وكأنا تشرح لك شجرة بعد شجرة، الكثيفة إىل القواعد

 ي إىل الصمود الطرق يف هذه املدينة العريقة تؤد   كل    إن             

مدن ال  ف الثورة. هنالكخور هنا قد سبقتك يف االخنراط يف صفو الصكل الغاابت و   وإن              
 ختتار قدرها..
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 1.«..، أن ال تستسلميخ كما حكمت عليها اجلغرافيةليها التار فقد حكم ع           

هذه  ،ينةنة قسنطكرة إىل مديذاكرة التاريخ من خالل العودة ابلذا   "أحالم" تنبشفاملالحظ أن         
رة  الوطن، وذاك ، ذاكرةيريةاملدينة اليت يسكن جسدها األنثوي مجلة من الذاكرات، ذاكرة احلرب التحر 

 .عظمأ ذاكرة وظيم عانت شاهدة على اتريخ و اليت ك الغاابت والصخور واملمرات... وغريها كل  

عد عدين: برخيية ذات باتفكل شيء يف هذه املدينة األنثى الصامدة أصبح له ذاكرة، ذاكرة         
قبلي ر مستعا، وآخرة مقسنطينة ترمز ابلفعل إىل الثورة واحلضا ر املاضي من حيث إن  حقيقي يفس  

ته أبسلوب ة فتعيد صياغغة الل  ذاكر غوي الذي عمدت إليه الروائية لتمزج ذاكرة التاريخ بيرتمجه اخليال الل  
سجيل بعض ت إىل تعمد فين تكتب به "أحالم" التاريخ اجلزائري وفق رؤيتها ورؤاها، فهي حىت وإن

قع ى تعرية الواالله علن خم ملت ر اتريخ لغوي عاألحداث التارخيية احلقيقية، فذلك مل مينعها من تصو  
يدة املوقف غة سلل  بقى اترغم ما حتمله الرواية من شهادات وواثئق عن اتريخ اجلزائر .و واستنطاقه 

 ا.اترخيه غةل  والشخصية البارزة يف رواية "ذاكرة اجلسد" اليت تعج ابلتاريخ، لتكتب ال

تاريخ ال مح لتها "ذاكرة اجلسد"ة فاللغة عند "أحالم مستغاّني" شخصية من شخوص رواي       
ا هلعملت من خال ائي،أببعاده، بشخصياته، أبحداثه، أبزمنته، فكانت بطال من أبطال العمل الرو 

 ية على تشييد الذاكرة والتاريخ.ئالروا

ة راحت من خالله املرأة / أحالم  كائنا أنثواي حيكي اتريخ شعب وأم  ،إذن ،اللغة  أصبحت         
جتد املرأة »بواسطته  2 «لألنوثة يف ذاكرة اللغة وذاكرة التاريخ والثقافة –أو مواقع  –تستنبت موقعا »

ن من السيطرة عليه عن طريق كتابته، وتشفع ذلك مبسعاها لكتابة الذاكرة، طريقها إىل اللفظ وتتمك  

                                                           
 .25أحالم مستغاّني: ذاكرة اجلسد، ص  - 1
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نها من مواجهة مستقبل ميك   وبذا فإنا تضع نفسها يف حلبة الفعل، ويكون لكتابة املرأة يف هذه احلالة
 1.«شهراير واتقاء سطوته

ها ففي رواية "ذاكرة اجلسد" تكتب "أحالم" ذاكرة الشعب أبكمله، وهي ذاكرة الثورة، ولكن          
الكتابة » لتاريخ والتالعب السردي لتعلن أن  اب غة يف عالقتها دها الل  ثة تشي  تكتب معها ذاكرة مؤن  
كتابة التاريخ، ولكن ليس التاريخ اجلاف، وإّنا التاريخ الذي يعطيه الفن وهجه السردية هي جزء من  

ر رات وجوده، ويعيده إىل طريقه احلقيقي، لتصبح املرأة هي وسيلة الرجل من أجل التحر  والكثري من مرب  
كن حيث مي».فالكتابة فعل حترير يسائل الواقع منهة ومن الذاكرة املعطوبة املشو   ،2.«من العبودية

ث بزهو عن مشاركته للخيايل يف العمل الفين أن مينح الواقعي معىن، وحبيث ميكن للروائي أن يتحد  
 3.«احملتملة يف صياغة الذاكرة

تدخل نفق التاريخ، ولكنها ال تعيد كتابته، ختتار منه ما خيدم »هكذا، هي "أحالم مستغاّني"        
    ال تعيد كتابة التاريخ فهي 4.«م منهعليه، بقدر ما تتعل  ر رسالتها، وجترؤ شخوصها، وتكتفي مبا مير  

ه اترخيا  د وثيقة اترخيية وفقط، بل أتخذيف روايتها حىت ال تكون جمر   من التاريخ ما خيدم رؤيتها لتصري 
تسجيل دائما مهمتها أن تلملم ما مهمة التاريخ ليست ال» ذلك أن   ثةالذاكرة املؤن   تبين من خالله يافن

 5.«غفلة من عباءة التاريخ، وأن تعيد للذاكرة سعي اإلنسان، وأن حتميه من النسيان تساقط

ّ:وّفعلّالتخييلّيفّروايةّ"الذروة"ّالتاريخّاإلسالمي-2-2

ته ع ماد  سواء نظرا لتنو   اب والروائيني على حد  لقد كان التاريخ وما زال مصدر إهلام ابرز للكت         
رواية يتداخل فيها التاريخ  أشكاهلا. ما جعل كل   التجارب اإلنسانية بكل  وأحداثه املنفتحة على 

                                                           
 .211ص  املرأة و اللغة:عبد هللا الغذامي-  1
 .62: دفاتر نسائية، ص  زينب األعوج - 2
 .235إبراهيم أمحد ملحم: يف تشكيل اخلطاب الروائي، ص  - 3
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من خالهلا حتويل بنية احلدث التارخيي مبنطقه الواقعي إىل بنية روائية  ابلكيفية اليت يتم  »ابألدب تعىن 
روحه تنفتح على فضاء التخييل، أو بتعبري آخر كيف يتم متثيل احلدث التارخيي متثيال ينتقل بفضائه و 

الت وإجراءات به ذلك من حتو  ما يتطل   ومناخه وهوامشه وملحقاته وخصائصه الباطنية اجلوانية، بكل  
 1.«وأساليب عمل ورؤى وأفكار ةحساسيات

ة اليت تربط االثنني املادة الرئيسي إن  » ل مع التاريخ تعامال فنيا من حيثفللروائيني رغبة يف التعام       
نفتاح والسعة، مها: الواقع مبحدداته الصورية واحلديثة واحلياة مبعانيها الشديدة االا معا مويفيدان منه

م هذه اإلفادة عن طريق حتويل الواقع السيئ ومتثيله داخل مسار آخر وتصحيحه وفق رؤية جديدة وتت
 2.«متتحن احلادثة التارخيية وتؤوهلا أتويال ختييليا

    عالياته التمثيلية للحدث من ابطن التاريخ وجوهر حركته على الروائي ضمن ف»كان   ومن مث         
 3.«يف احلياة والذاكرة أن ميارس عمال فنيا مضنيا

       تكتب الروائيات اجلزائرايت التاريخ بكل حيثياته سواء كان اترخيا قريبا خلصته عشرية الدم       
اجلزائرية أو احلضارة العربية أو ابألحرى اتريخ يف مأساهتا ولوعتها، أو اترخيا بعيدا يف حديثه عن الثورة 

ستها جتربتها الروائية "الذروة" للروائية "ربيعة جلطي" رؤية أخرى عكالذي كان  يف استلهامه  األندلس.
بوصفه الذاكرة اليت »ابستدعاء التاريخ العريب يف صورة فنية جسدها اسم "أندلس"  اليت قامت عربها

  فقدها الوجدان الثقايف العريب، ومل يستطع الزمن أن يضعف من توهج الذكرى وحنني الذات العربية 
وليس الشبه ببعيد فيما بني األندلس كذاكرة وما بني الذاكرة األنثوية . إىل هذه البقعة احلضارية املسروقة

   4.«املتوترة دائما أبحاسيس الفقد والضياع

                                                           
 .10حممد صابر عبيد: سوسن البيايت: مجاليات التشكيل الروائي، ص  - 1
 13املرجع نفسه: ص -  2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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هكذا، إذن، كان اختيار الروائية "جلطي" السم "أندلس"، الذي قامت عن طريقه بنبش        
اليت أبت الروائية إال  1«األندلس مرتكزا للذاكرة األنثوية»الذاكرة األنثوية من حتت ركام التاريخ لتغدو 

 .*دها وفق رؤيتها الفنيةأن جتس  

خ، التاري ذاكرة خالله اترخيا عظيما تستنطق مني" من شظااي الذاكرة، تسرتجع "ربيعة جلط       
مق التاريخ، ها يف عذور جبأندلس الذاكرة اليت تضرب هي أندلس املرأة، وأندلس الوطن، و وذاكرهتا، ف

 فتقول:

 افتحي الباب اي أندلس افتحي الباب»           

صفي حساابيت معها كي مل أكن أرد على أحد.. كنت يف حوار جاد مع ذايت، أجالسها وأ           
  2.«ال أنتحر، وتصفي حساابهتا معي كي ال جتن،  فال نتخاصم وال نتقاطع إال اندرا

اليت ال سانية و يها صفة اإلنتضفي علف لس الواعية اليت حتاور ذاهتا هي أندلس املرأة إذن، أند       
 تتقاطع معها، إال يف تقاطعها مع الذاكرة.

 تربطها ينة اليتهاته املد ،ة "مستغامن"نيتستحضر الروائية "ربيعة جلطي" مدوعلى ذكر الذاكرة        
ارة وذاكرة. الد وحض" كبدة ضاربة يف القدم، فبذكر "مستغامن" حتضر "األندلسابألندلس عالقة معق  

 تقول الروائية: 

كل ينطق امسها كما يشاء   –الغنائم، مستغامل  –يف حاضرة مستغامن، أو مسك  او مث شي د»            
بيوات مجيلة مستوحاة من هندسة قصور بين األمحر. استقروا على الشاطئ املفتوح املنبسط مثل كفني  –

ها، نوا يف التماس ود  حنونتني.مستغامن احلظية اليت عشقها الرومان والفينيقيون، مث جاء األندلسيون فتفن  

                                                           
  .226ص ،عبد هللا الغذامي :املرأة و اللغة -1
 ه يف هذا املقام. انستعري ،و إان   نر احليوان و رضوى عاشور يف روايتها غرانطةإن  استحضار األندلس كان قد سبق إليه رجاء العامل يف -*
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لوها إىل حاضرة تعيش يف أكمام من الرتف والنعيم، فمنحوها بسخاء واستماتة العاشق حياهتم، وحو 
 1.«وظلوا يدفعون لألتراك الضرائب املرتفعة وكأنم يفدون مدينتهم ابلنفيس

اجلنون، حىت صارت يف نظرهم أنثى  سة اليت عشقها األندلسيون حد  مستغامن املدينة املقد          
للنساء واملدن هوايت خصبة وال » إذ إن   ائهاساحرة، فلطاملا كانت املدن تشبه النساء يف حسنها وهب

  2.«ه اكتشف اهلوايت الغامضة للمدن، وكذلك النساءم أن  نائية، خيدع الرجل نفسه عندما يتوه  

 ويف هذا املقام للروائية "ربيعة جلطي" ما تقوله: 

 أن وجدت منذ ،ملدينة هذهاملدن مثلنا أيضا، تقول جديت اللة أندلس. مثل قاطنيها. وا»           
ن فرديت دميها مسل قوهي قابعة أمام البحر تشكو إليه مواجعها وحتاول جاهدة، دون جدوى، أن ت

 حذائها الذي يغمره املاء.

ت مستغامن تنادي آل كرز، أبحيائها النائمة حتت عباءة البحر األبيض املتوسط، ظل             
وببذخها وجربوت مجاهلا. ظلت ساكنة فيه يشري إليه حبرها، حبدائقها وأبواهبا األربعة. أبسوارها الناطقة 

 ها. تقول "جلطي":كما يشري إليه فن     3.«ها، ومساؤهاوبر  

ها، أفهم ملاذا أمساين أيب أندلس على اسم أمه، ئجديت اللة أندلس تغين، أنسكب يف غنا»            
 4.«أختيلين أخرى أان هي، وهي أان

قي ابعن   زهاا تعرف به مييا من رموزها وفنندلس اليت اشتهرت بفن الغناء، فكان رمز األهي          
 رايب.ز  طرب ووال البلدان واحلضارات، فيكفي أن تذكر اسم "أندلس" ليحضر يف حضرهتا الغناء
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مي وحلضارة اإلسال مزا للتاريخر ن االسم الذي تناولته الروائية "ربيعة جلطي" يف روايتها كان إ         
خصوبة  نا احلديث عننا ميكنمن هعريقة غائبة، وابلتايل حتميل روايتها للمعنيني الواقعي والرمزي معا. و 

ذات جزء م أن الحبك الشخصية البطلة وعملها على تعميق مأساة اجملتمع عامة والذات بصفة خاصة
 ال يتجزأ من اجملتمع.

       كانت دائما ...واملرأة »فهو اهلوية العربية اإلسالمية الضائعة د أبعاد "أندلس" الرمز، تتعد         
على وعي... أبمهية تشكيل اهلوية من خالل تقوية الذاكرة اجلماعية وذلك عن طريق إبراز األدوار 

فه املهمة للجنس الذي تنتمي إليه، من مثل أن حترص على توثيق جتارب وخربات بنات جنسها بوص
يف ظل  هيدا إلبراز دورها بكتابة ذاهتااالستبعاد والتهميش ومت ملقاومة لعملياتشكال من أشكال ا

 1.«اجلماعة اليت تنتمي إليها واملنافسة هلا

تكشف ل 2«مع الرواية كمغامرة اكتشاف ال توثيق اترخيي»ل فاستخدام الرمز يساعد على التعام       
قولبته  ومن مث   الذاكرةالتخييل املتزاوج مبخزون  الرواية وجها مغايرا للحقيقة وتغذي السرد من أوصال

 أبسلوب فين روائي.

هذا االسم الذي يساعد  .ربيعة جلطي" التاريخ بطريقة فنية من خالل اسم "أندلس""تكتب        
، 3«حرية االرحتال يف املاضي بوصفه حامال لذخرية من العرب ميكن متثيلها مبا يفيد احلاضر»على 

مها على خلق عالقات اجتماعية اويساعد على إبراز عالقة املرأة ابلرتاث والتاريخ اإلسالمي يف قي
 فيصبح االتكاء على املاضي ذريعة إلنتاج هوية تقول»جديدة تستمد أمهيتها من هذا التاريخ املقدس 

له إىل عربة، دار حتو  وجود املاضي يف قلب احلاضر يكون مهما مبق إن   ابلصفاء الكامل، والنقاء املطلق.
 جيسدها الرمز يف جتاوزه للواقع.4.«لوجتربة للتأم  
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ألفوها، لكتاب و ايت اعتادها مل تكتب "ربيعة جلطي" التاريخ اإلسالمي على الطريقة العادية ال       
ا إّنا كانت هلو فنية،  صياتوهي استدعاء الشخصيات التارخيية الواقعية وحتويلها عرب التخييل إىل شخ

 ال أبعادلذي حيمس" ارؤية خاصة، استحضرت من خالهلا التاريخ وفق رؤية فنية ترمجها اسم "أندل
 داللية خمتلفة.

        اولت حلذروة" اسم فاسم "أندلس" اسم ارأتت أن تطلقه الروائية على بطلة روايتها "ا       
وان ختالف والعدد واالاجمل ه بذورعن طريقه إحياء اتريخ األمة العربية اإلسالمية، اسم حيمل يف طيات

ذي املريضة وال السلطة لهث  الل األخالق اليت متيال هذه الدولة، اسم يوحي ابلفساد واحنالذي مورس ح
     ، فجعل هواتهاللة" الذي استحوذت عليه أهواؤه وشالغب يرتاءى لنا من خالل شخصية "صاح

 من السلطة طريقا إىل إشباع نزواته.

  ":الياقوت" دراسةيف ال و زميلتهايف حوار دار بني "أندلس"  "بيعة جلطير  "تقول      

 ت .. حمظوظة حمظوظة كثريا اي أندلس.. إنه يريدك أنةأنت حمظوظ- »        

 من ؟ من تقصدين ؟؟  -     

 «اللةموالي الزعيم صاحب الغ»-      

ة عارمبيت تكن رغ ر ملة.. يف حقيقة األماللخة، مايل ومال صاحب الغيت مدو  كانت مفاجأ       
ريد فقط أن أ . كنتتظارن األمر ال يعنيين، طرحت السؤال دون انملعرفة من.. رمبا عن خوف، أو كأ

ايت األايم يط حبيحيلذي رموز هذا الغموض ا أعرف وأبسرع وقت ممكن ملاذا أان هنا، وأريد أن أفك  
 هذه.

ث ا حتد  لت وكأن   واصمثيف وجهي بنظرة حمتقنة وبشعور غامض قدتني تني املت  غرزت عينيها احملمر  
 نفسها:



  289 
 

 ل أندلس وليس أان وال واحدة أخرى.ه يفض  إن  -      

يت ّنأل ن اإلانث اللواآه.. من أين يل مثل شفاهك، وعينيك، وذكائك، ومن أين لنا حن           
ك.. ن لوحاتماحدة و أنه ينام حتت القصر بفطنتك، وإتقانك لفنك، ولوحاتك ؟.. أنت ال تعلمني 

 هو مفتون بك وخيشى أن ينفضح سره ؟

 اللة ؟من.. ؟ صاحب الغ -      

            قالت من بني دموعها وهي تكز اللة سيدان وموالان صاحب الغنعم.. نعم -      
 1.«على أسنانا

ي ه بالد، لذي ال تضاهيهاأندلس البلد بني النساء، هي هلا اليت ال مثيل  ،إذن،هي "أندلس"        
جنان  ندلس جنة منألبالد او يد، زن جبماهلن الفر مي  تي ياملرأة واملكان معا، هي رمز نساء األندلس الالئ

اب ئية عربه أسبا الروالن رذا من أجل أن تصو  ن عمدت إىل اختيار هذا االسم، فهوهي إ هللا يف أرضه.
 وائية:تقول الر  .واءس لى حد  ة عالعربي فة وإن شئنا القول الدولاملتخل   ف الذي تعاين منه البلدانالتخل  

أتعرفني  لس، ولكن لتعلمي أن ال شيء سيحدث.قد أوافقك أن احلالة ما تعجبش، اي أند»           
السياسة يف البلدان  ر من اجلوع ويعرق من البهدلة ؟ ببساطة ألن  ملاذا ال يثور شعب بينما هو يتضو  

هتا ودعامتها الدهاء واخلبث والكذب والبهتان والفخاخ واملقالب، كل الوسائل والوسائط فة قو  ل  املتخ
    والطرق امللتوية الصاحلة للبقاء يف احلكم حالل. وهي جزء ال يتجزأ من العمل السياسي. األغبياء 

يف تسيري أمور الدولة رون تهم، يفك  ابويعلى طو  ون من املسؤولني هم فقط من يصلون إىل السلطة ويظل  
والناس إبخالص وبضمري. هذا ما ميشيش عندان. تعلمت أن ال ضمري يف السياسة، ال قلب وال 

   2.«عقل.. السياسة خبث ودهاء وحيل وفخاخ
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إلسالمي التاريخ ستحضر لنا اهذه هي السياسة املريضة اليت تنقلها لنا الروائية "جلطي" وهي ت       
ألهواء لتباعهم اجة سلمون نتيندلس" هي تلك األرض الطيبة اليت فقدها املعرب اسم "أندلس". "أ

 "أندلس" يفذي رأى ال اللة"ا. كما هو احلال مع "صاحب الغة املناصب ملن هم ليسوا أهال هليلوتو 
 تقول الروائية:و حب  االمتالك .ه إىل العبودية زا جر  اختالفا ومتي  

اللة ندلس، أان صاحب الغأيأيت إليك اي .. أان الذي سىأتيت إيل  لن أطلب منك أن  -»             
 نتقل إىل حيث تكونني هذا املساء شخصيا، أ

 .... لكن  -

 رد طلبكي ما عاش من  يللكن ماذا اي عزيزيت. هل سرتدين طليب ؟.. طبعا ال.. ستقولني -          
 سآيت إليك.. يت إليك بنفسي،اللة.. حىت وإن كنت صامتة أمسعها. أردت أن آاي صاحب الغ

  -... 
د لك طريقا على مقاس هل تدركني أنك تضيعني العمر اجلميل ؟ ال عليك.. أان من سيعب   -  

ين قربك ليس ، وسأمنحك ما حتلمني به، وستمنحيقدميك الصغريتني.. متأكد أان أن أقداران ستلتقي
 .1.«إال  

كرهتا نثى ذا ت السياسة لألوالذاكرة والسياسة، فقد أعطهي أقدار اجتمع حتت لوائها التاريخ        
  ألنثى ه يرى فيها اثة ألن  ؤن  د الذاكرة امليلمها فكرة تشي "صاحب الغاللة" أعطى لقاملفقودة: حبكم أن  

شق ع نثى، فقدرهقها األ حتق  ده، بينما ال حاجة له سوى التمتع جبنة الدنيا اليتالذاكرة اليت ستخل  و 
 ة.نوثة ابلذاكر يها األفدت واألنثى معا، أو ابألحرى عشق هذه الذاكرة املؤنثة اليت احت  هذه الذاكرة 

 واصفة قدره وعشقه هلذه الذاكرة: تقول "ربيعة"
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   ظرته مزجيا يف ن ن  سها، كأف  ه يتنواقفا ينظر إليها مليا. كأن   أغلق الباب خلفه هبدوء. ظل  »      
 العارمة يف االمتالك.من احلنان والدهشة.. والرغبة 

زعيم  ه من أجلك.لد كل  ي بسمعيت، ومسعة البأرأيت ؟ أين أكاد أضح   !هذه أنت أخريا -          
 فنانة. نقل شخصيا حتت جنح الظالم إىل بيتالبلد يت

 ."لو كان قليب معي ما اخرتت غريكم"اي صاحب الغاللة -

ربق وسط ا معك مثل ال، سأكون واضح"ت غريكملو كان قليب معي الخرت "أما أاناي أندلس -        
 العاصفة.. هل تتزوجينين اي أندلس ؟

     لنظر تلهى اباملتقطعة. ي مل ترد.. بدا الصمت ثقيال. بدا وكأنه يهش على الثواين أبنفاسه        
 قة يف الصالة.إىل اللوحات املعل  

 ا ؟ما رأيك اي أندلس.. مل أمسع منك رد  - 

 يقهر. انا الذي القليال اي صاحب الغاللة، للقلوب منطقها اخلاص. هلا سلط تري ث-         

وأريدك.  ين أرغبكا يف األمر أال سلطان فوق سلطاين. أان القاهر. وأان اآلمر الناهي. وكل م-         
ه بدا صوت ع.من  يف الت سريفتسوق النساء واسع وبال أبواب، وأان اخرتتك من بني النساء، وعليك أن ال 

 جا.متهد  

 هل أفهم قولك هذا مبثابة هتديد ؟-        

    اعة رين الطة اآلخمن عاديت األمر ومن عاد هل يوجد واحد يف هذا البلد ال يعرف أن  -  
 اي أندلس ؟

 الطاعة حرييت وفين اي صاحب الغاللة.-          

 مئات من الفناانت حيلمن هبذا العرض، فاعقلي اي أندلس.-  
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 لة.ي اي صاحب الغالعلى العقل أحياان أن يذعن ألوامر القلب ومنطقه، فاعذر عقل-           

 من ترفض أن تكون السيدة األوىل سوى محقاء.-   

   احلمقاء اي سيدي من ال تعرف كيف تكون سيدة نفسها مث تدعي أنا السيدة األوىل -            
 1.«يف أمر آخر

ختالف ، ومع التاريخ والفناق روح األنوثة، فتجد الذاتية طريقها إىل تتدف  من هذا املقام        
     قول الروائيةاليا تيخ مجد نوع خمتلف للكتابة يفرض ابتكار أّناط جديدة لكتابة التار الرؤى يتحد  

 على لسان "صاحب الغاللة" وهو يشيد مبكانة "أندلس".

        زك وكربايء األنثى فيك.. )كان يبحث عن صدى أما أنت اي أندلس فيعجبين متي  »            
أو رعشة ما يف جفنيها(.. منذ زمن ليس ابلقصري اكتشفت وجودك، كنت دائما حمل ّنيمة نساء 

ا أحسنهن وخطر عليهن، علمت عنك أشياء   ألن  النساء ال جيتمعن على كراهية امرأة إال   القصر، وألن  
ئدة مراتب ومدارج ومقامات، فأنت  األف بك، مث إن  وىل ال يليق إال  مقام السيدة األ كثرية. ورأيت أن  

  2.«الذروة

لروائية ا وجدت واليت لتاريخارة اإلسالمية اليت خل دها اا الذروة اليت وصلت إليها احلضإن         
      هتا ن يف قدر تبة تكملكاا /عبقرية املرأة "جلطي" يف األنوثة سبيل إىل استدعائها رمزاي موحية أن  

قى مما كانت ضارة أر حاضي على نقل التاريخ أبساليب فنية تنزع إىل جماوزة التاريخ ومنح احلدث امل
 عليه.تقول الروائية:

     اطه، قد أمر إبخالء القصر ما برأي ضب  غاللته، مدع   لت جرائد الزعيم اجلديد إن  اق»            
رااتته اليه وزغاحيه وطب  احيه ومد  اسيه ومس  امه وكن  اخيه وخد  وطب  اسه ابه وحر  ل حج  انه مجيعا، فبد  من سك  
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ه، ومل يعف سوى عن لوحة أندلس عند سريره، ابلضبط عند  أاثث القصر كل  ابيه، وغري  اتيه وبو  وشي  
 1.«أعلى مسند الرأس

 الذاكرة ال  دلس" إيبق من "أن ام على تلك الرقعة، ومل الزمن وتناوبت السلطات واحلك  فقد تغري         
 قة.وحة املعل  لها الل  اليت متث  

إذن، هذا الرمز الذي حيمل بداخله روح التاريخ اإلسالمي الذي ال ،هي شحصية "أندلس"       
تلك ذاكرة جرى نبشها تعطي املرأة  »ص من انتمائه إليه فـ ر له أو يتمل  يستطيع أي أحد أن يتنك  

ثة وتساعد على اسرتجاع التوازن للحضارة حينما الذاكرة املؤن  س ملشروع موقعا يف التاريخ البعيد وتؤس  
  2.«تعتمد على اجلنسني معا

سم "أندلس" خطوة لوصول املرأة إىل فكرة أتنيث الإذن، كان اختيار الروائية "جلطي" ،هكذا       
يف أقصى ومجاليا حبراك الواقع ل املمزوج مزجا تشكيليا من منطلق االعتماد على املتخي  »الذاكرة 

 3.«جه وانفعالهات توه  درج

وعا من اإلبداع يتيح اكرة واألحداث، بل أصبح التاريخ نمل يعد التاريخ، إذن، جمرد تسجيل للذ       
ه التاريخ للروائيات فرصة مزاوجة الوعي ابلذاكرة وحتوير األحداث وفق رؤية واعية ابملاضي واحلاضر. إن  

ل التارخيي" هو املادة التارخيية "التخي   القول أبن  »ننا من الذي ميك   و الذي يوازي عملييت اخللق واإلبداع
لة بواسطة السرد وقد انقطعت عن وظيفتها املرجعية واكتسبت وظيفة مجالية، فأصبحت توحي املتشك  

ز عز  يل التارخيي من نتاج العالقة املتفاعلة بني السرد املره، فيكون التخ  مبا كانت حتيل عليه لكنها ال تقر  
 4.«م ابلوقائعابخليال والتاريخ املدع  
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    فالتاريخ يف الرواية النسائية أصبح اترخيا من نوع خاص يفتح أفق اإلبداع والتخييل يراودك       
   عن نفسه لتلج أبوابه الواسعة وسراديبه العميقة اليت ختفي أكثر مما تظهر، واليت تنتظر منا أن نغوص 

تستفيد من املادة التارخيية، وتعيد إدراجها يف سياقات تقطع »يف عاملها وأبعادها من خالل كتابة 
         بغية خلق هوية سردية جديدة تفيد  1«ل السرديصلتها املباشرة ابلتاريخ، وتعيد وصلها ابلتخي  

ساعد يف نقل الكتابة ي»وتعمل على إعادة إنتاج اتريخ جديد عرب السرد ،من التاريخ والرواية معا 
السردية من موقع جرى تثبيت حدوده بصرامة مدرسية إىل ختوم رحبة للكتابة املفتوحة على املاضي 

الت التارخيية حتتل منطقة التخوم الفاصلة التخي   واحلاضر ابلدرجة نفسها من احلرية واالهتمام، ذلك أن  
ا منشطرة بني صيغتني كبريتني من صيغ التعبري: بني الواقعي واخليايل، فيما كان قد نظر إليهما على أن

ة والذاتية، واحلال، فهي نصوص أعيد حبك موادها التارخيية، فامتثلت لشروط اخلطاب ياملوضوع
ايت اكتسبت معها الروا 2«األديب، وانفصلت عن سياقاهتا احلقيقية، مث اندرجت يف سياقات جمازية

ر الكاتب الروائي والقارئ، فيكشف حفرايهتا ويف كل مرحلة وهي تستنف»وظيفتها اجلمالية واإلحيائية 
من مراحل احلفل يتألأل النص، ويستدعي كتاابت وقراءات أخرى وكأنه قطعة من الكريستال تنعكس 

ل إىل دال فيها كل األضواء يف لون من احلشد الكرنفايل السرتجاع ذاكرة اللغة وحمتواها. فالنص يتحو  
    وينزلق عرب مدلوله مع كل تشكيل نصوصي جديد، ومع كل قراءة، فهو تلفة، على سطوح خميعوم 

م قراءة نائية كاملة، بل يقع يف منزلة )ما بينية( بني الواقع يف ترحال دائم ال يفرز نصا متاما، وال يقد  
      واليت يعمل من خالهلا الفعل الروائي على جتسيد الذاكرة 3 «با ال يعلن عن خفاايهوالوهم، ويظل متحج  

   اصة، واجلماعي عامة، ومن مث السعي إىل أتنيث الذاكرة.يف بعدها الذايت خ
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. هو املالذ يا، وأدبيا..نفسيا، واجتماعالوطن.. مصطلح له وقع خاص واستثنائي على املرأة        
ل ما ارها، وإىل كىل انتصإها، الذي آوت إليه املرأة، وعرفت من خالله غاايهتا، فغدا السبيل إىل حترير 

 ي عزميتها يف إثبات ذاهتا.قيودها ويقو   من شأنه أن يفك  

وىل بوادر أ لك أن  ذوية متينة ضواملرأة قضيتان أساسيتان متالزمتان، تربطهما عالقة ع ،فالوطن..       
      كة عنه واملشار  ابلذود تهايح هلا ممارسة حر  ر اليت عرفتها املرأة كانت بفضل الوطن الذي أاتالتحر  

 يته.حر   يف حتقيق انتصاراته ومن مث  

سيما ن القة اخلاصة بني املرأة واملوطع ملا تكتبه الروائيات اجلزائرايت يدرك تلك العالاملتتب   ولعل        
 1.«خيبة الوطن وانكساراته تبحث عن هويتها يف ظل  »وهي 

ر التحر   يقظ وعيطن الذي أيكتنب الو  دهتا الروائيات اجلزائرايت وهن  هي تلك اهلوية اليت جس        
 لديهن.

     لوطن تكتب ا يات فاملرأةقضية كتابة الوطن من القضااي اليت استهوت الكثري من الروائ إن         
 ص من قيودتخل  ها أن تعلي ه مع الوطن اكتسبت املرأة احلرية، ومعه وحدها ابتيف سردايهتا حبكم أن  

 ظله فكان يفلتغيري لى االعبودية، هو الوطن الذي جسدت معه رؤيتها ورؤاها لألمور وكذا قدرهتا ع
 .ليهاعوان وسندا هلا يف حرهبا ضد عوامل القمع والكبت اليت يفرضها اجملتمع ع

فكان حلديث املرأة الكاتبة عن الوطن نوع من اجلرأة من شأنه أن يفجر أسئلة حتريرها من قيود        
   حني تكون األنثى مبدعة يصبح اإلبداع مرتبطا لديها بقدرهتا »العبودية ومن قيود النطق واللغة فـ 

لمجتمع عنها. مرتبطا  لديها  تابتها وتناهض التصور التقليدي لد املرأة املقموعة داخلها لتحرر كعلى وأ

                                                           
 .146ص  الكتابة النسوية العربية بني سلطة املرجع و حرية املتخي ل ،فطيمة الزهرة ابيزيد:   1
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درهتا على انتزاع حريتها من واقع ذكوري الختيار الكتابة مسارا، فاحلرية شرط أساسي كذلك بق
 1.«ملمارسة اإلبداع والكتابة هي مغامرة مستمرة حتتاج إىل امتالك فعلي وحقيقي للحرية

 فالوطن وحده لسردية. أعماهلا ايفالوطن ولرمبا كان لفكرة امتالك احلرية عند املرأة عالقة بكتابة        
 يستطيع أن يرتجم حضورها وسعيها إىل فرض ذاهتا كذات حرة مبدعة.

م خاصة األقال  معاجلتهاوبذكر الوطن حتضر السياسة اليت تعد إحدى احملضورات اليت ترتبك يف      
 ف إذن،وله فكييف تنا بريةي حيتاج جرأة كوأن السياسة مصطلح ارتبطت كتابته ابلرجل لزمن بعيد والذ

 تعمل املرأة على كتابة الوطن يف رواايهتا ؟ وأبية طريقة ستكتبه ؟

       احلديث عن الكتابة النسائية وعالقتها ابلوطن حديثا من نوع خاص، فهو حديث  يعد         
اليت تكتب الكتابة هي األدب، واألدب يتداخل مع الذات، فالذات »عن الذات واإلبداع معا، فـ 

نفسها ختضع لتجارب حياتية ذات محوالت نفسية يف إطار من القوانني االجتماعية والتارخيية ترتك 
بصماهتا على اإلنتاج اإلبداعي مضموان وشكال. هذا الصوت اخلاص يصبح ضروراي لتجديد وتغيري 

 2.«أفق اإلبداع املكتوب وجتاوز هيمنة اخلطاب الذكوري األحادي يف مفهوم الكتابة

 نثوية خمتلفةأبرؤية  ا وإبداعهاخذها املرأة وسيلة لتحررها، وسيلة لبعث ذاهتهي الكتابة اليت تت         
 ووعي أنثوي خاص.

ّروايةّ"حبرّالصمت"ّليامسينةّصاحل:الوطنّورهاانتّالذاتّيفّّ-1

قة ل هي عاللوطن، فهوا الذات رمبا وحنن نقرأ "الوطن" يتبادر إىل أذهاننا البحث عن العالقة بني      
 ثنني معا ؟روحية أم فكرية أم اال

                                                           
 .14نثى، األان املبدعة..، ص وفاء مليح: أان األ - 1
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سة تبحث من خالهلا املرأة عن هويتها عالقة املرأة ابلوطن هلا أبعاد خمتلفة، فهي عالقة مقد   إن         
أة يف كل أبعاده، الضائعة، أو اهلوية املشكوك يف أمرها، هوية ترتبط ابلوطن، إنه الوطن الذي يرتبط ابملر 

هويتها،  . وبذلك عمل وساعد املرأة على حتقيقأول من أعطى للمرأة فكرة التحرر -ما أسلفناك-فهو 
سيما اإلبداع النسائي الذي ظل ال فهذا التحرر دفع ابملرأة إىل نشدان فكرة احلرية يف مجيع ميادينها و

املتجمعة يف ذاهتا فالكل الختزال الكثرة يف الوحدة »الذي تسعى عربه الذات  و زاخرا ابلوطن وجتلياته
 1.«مرااي تعدد الذات وتضاعفها بقدر ما حتتفظ على فرديتها وعينيتها

اكتشاف عدد الروائيات املهتمات »ية مستقلة ميكن معها فاملرأة تعرف وتدرك أبن هلا كياان وحر         
 ن  ومع ذلك، فإ ي الذي تعيشه بالدهن.مهن للوضع السياسابلقضااي الوطنية، ومعرفة مدى عمق تفه  
والفارق الوحيد بني  2«الشخصي هو سياسي يف النهاية  نجهن السياسي يستند إىل حقيقة أن  

دده طريقة وقوة ارتباطهن تخدمة يف عرض القضااي السياسية، حتالروائيات هو اختالف تقنياهتن املس
 ابلوطن وقضاايه.

ا هو د بينهملوح  اوص خمتلفة ولكن فاختالف وجهات النظر هو وحده القادر على خلق نص       
للذات، و أزوم للوطن لوضع املااوز القضااي الوطنية اليت تراهن من خالهلا املرأة املبدعة على التغيري وجت

ما اضر وعالقتهاضي واحلامل تراهن من خالهلا على قراءة الوطن يف ارتباطه ابلذات األنثى. هي رهاانت
 ابملستقبل.

ينة ية "ايمسلصمت" للروائعند رواية "حبر ا الرهاانت، ال بد لنا من الوقوفعن ويف حديثنا        
ة ملعانقة نثى املتعطشللغة األا كمهوائية على ولوج عامل سياسي حتهاته الرواية اليت تراهن فيها الر  ،صاحل"
 الذات.

                                                           
 .242حممد شوقي الزين: الذات واآلخر أتمالت معاصرة يف العقل والسياسة والواقع، ص  - 1
 .163عام من الرواية النسائية، ص  100بثينة شعبان:  - 2
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احدة هي قضية و  حدة حتكمهاراهنت الذات الكاتبة على أن كتابة الوطن وكتابة الذات، كتابة وا      
 فكرة احلرية والوطنية.

تعلن أن رهانا األكرب أن تكتب األنوثة ل رهان محل لواءه كل من احلب والثورة والتاريخ، فكان
 1.«احلياة... أنثى وابلتايل فهي أم األشياء مجيعا»

إن احلديث عن الوطن هو حديث عن الذات بشكل أو آبخر وهذا ما جيعل وجود الذات       
مرتبطا وحمددا، ابلتاريخ العام والتاريخ الفردي، ويقدم هذا الشكل اجلديل واحلميمي من خالل »

 لتكون الذات األنثى هي نفسها الوطن يف رواية "وطن من زجاج". 2«السرد

فعادة ما يصور الوطن يف صورة أو مسمى امرأة، وهذا األمر غري جديد يف الرواية اجلزائرية حيث        
ضار الروائي "كاتب ايسني" للوطن من خالل "جنمة" ولكن زوااي النظر بني الرجل واملرأة جند استح

عملية الكتابة يف حد ذاهتا ال ختتلف بني اجلنسني، لكن »ختتلف وكذلك اختالف الرؤى ذلك أن 
املوضوعات وزوااي النظر واحلساسيات ختتلف. لذلك جند الكتابة لدى الرجل تتأثر خبصوصيات غري 

    صيات املرأة. فإذا كانت الكتابة تتلون وتتأثر بعوامل تكون الشخصية الفردية واجلماعية، فإن خصو 
من نتائجها أن تكون كتابة املرأة خمتلفة عن كتابة الرجل يف هذه التكوينات اخلاصة. وللمرأة زوااي 

العامة داخل اجملتمع.  نظرها، وموضوعاهتا، ومواقفها اليت أكسبتها إايها جتربتها الفردية، واملواقف
 3.«واملعرفة حتصل عند اإلنسان ابلتجربة والتعلم

                                                           
 .68حممد صابر عبيد: السرية الذاتية الشعرية، ص  - 1
 .127عادل ضرغام: يف السرد الروائي، ص  - 2
 .131حممد معتصم: املرأة والسرد، ص  - 3
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هوية متخيلة تسقط شبهة اهلوية احلقيقية للكاتبة، لريتقي النص إىل شرط »جتربة حتمل يف ثناايها       
عها سؤال ربة محيمية بني الذات والوطن يطبالذي يهدف إىل نقل جت 1«الفنية املنشودة تتوسل التخييل

 الوجود. تقول الروائية:

ال طرب الرجهلا، تغين، وتوعلى أنغام "القالل الوهراين" ظهرت امرأة، مل يشهد أحد مجا»          
 الذين سوف يدينونا يف الصباح.. كانت تدعى "عيشة"..

ه قلب بحلب نفسه خفق عندما رأى "البشري" عيشة، خفق قلبه حبا، ومل يكن يدري أن ا           
 الذي أعلن أمامه الرهان بوقاحة أقحمت غروره وكربايء.. صديقه

 هذه املرأة تعجبين.. وسأفوز هبا.. -          

،  بة للبشرين حتداي. ابلنسل يف حلظة إىل "رهان"، وسرعان ما أصبح الرهااحلب الذي حتو             
 شكل.. أبيو، كانت القضية مسألة شرف، وكان عليه أن يفوز ابملرأة قبل صديقه أبي ثن

د الف، فقرر طر ا إىل خينهمل للفصل يف الرهان، عندما تطور التحدي بوالده تدخ   ن  قيل إ           
 فسه..نشهر الفرقة من القرية مستغال نفوذه، مقررا يف الوقت ذاته تزويج ابنه يف ال

عرفها ومل تاة ال يالسريع من فاج خسر البشري الرهان، مرتني، مرة عندما أخضعه أبوه لقرار الزو           
ري، متباهيا  األخيفيعودعلي" حلق بعيشة. غاب شهورا ليرها يف حياته، ومرة عندما علم أن صديقه "

 رته صديقه احلميم.. فكانت احلرب..برجولته، اليت أكسبته الرهان وخس  

 2.«تصفيتها قط حرب غزلتها سنوات العمر حقدا وضغينة يف حساابت مل يساهم العمر يف          

أنثى تدور يف فلكها األحداث  فالروائية "ايمسينة صاحل" ترى أن رهان احلب كانت بطلته أنثى،        
طريقة أو نج متبع للتعبري عن عالقة  فتجعل من األنوثة مركز الكون ،وما احلديث عن احلب سوى

                                                           
 .9يسرى مقدم: مؤنث الرواية الذات، الصورة الكتابة، ص  - 1
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للوطن تقول الروائية "ايمسينة  الذات ابلوطن لتصبح الذات هي الوطن. ويصبح معها عشق املرأة عشق
 صاحل":

 أتذكر جيدا ذلك الشهر.»           

لذي "ماي" ا أللوان، هو نفسه"ماي" الربيع املوشح أبحالم الطبيعة املغمسة يف فسيفساء ا            
"، " "سطيفراطةحتمل ذاكرته على عاتقها أحزان شعب كامل.. ذاكرة وطن شهد أن "قاملة" "خ

لشد ما كان  لدة..مدن بقدر ما هي عنفوان عشق محيم على ضفة حبر تسكنه حورية خاليست جمرد 
كن يهداء، ومل شلابألمساء وا مثريا ذلك الشهر، كان أييت متأبطا حقيبته التارخيية املكتظة ابألحداث،

 ممكنا جتاهله بعدئذ، مثلما مل يكن ممكنا احليا إزاءه..

 الشهر العجيب. اي إهلي، كان مدهشا ذلك            

 يف البدء كنت بال اتريخ.            

 وفجأة صار التاريخ كله ملكي وحدي..            

 معقول أن يعيش اإلنسان حياداي بعد أن يراك ؟             

 1.«أنت، اي حكاية غزهلا شهر "ماي" بلون الورد واجلنون اجلميل النابض وابحلريق والوجع             

من رحم سؤال خيصب األسئلة ويعدد »هذه هي األنوثة املبثوثة يف كل مكان تنبعث        
فتتمرأى الذات يف صورة الوطن، حىت خييل لك وأنت تقرأ احلبيبة أنك تقرأ الوطن، وما  2،«القراءات

هذا االلتباس والتداخل بينهما إال أتكيد على أن احلياة ما هي إال دنيا تتحكم فيها األنوثة، تقول 
 الروائية:

                                                           
 .49ايمسينة صاحل: حبر الصمت، ص  - 1
 .14يسرى مقدم: مؤنث الرواية الذات، الصورة، الكتابة، ص  - 2
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شة مباء الزهر لنغرق هكذا هي لغة الوطن، الذي ال حيتاج إىل أكثر من فنجان قهوة مرشو »            
 1.«يف دفء املشاعر، وليكسر حواجز العمر يف حلظة إنسانية مجيلة

ها معطرا ان حديثة للغة، فكهل هي لغة الوطن ؟ أم لغة األنثى اليت مل تغفل اخلصوصية اجلمالي      
 لتضيف الروائية قائلة: برائحة األنثى ومرصعا أبحاسيسها.

رفت عين كل شيء، عصمت شجعين على احلقيقة.. يف لقاء واحد، كانت تصغي إيل ب»             
 وتلك كانت محاقة امسها الكالم بطقوس الوطن.

كنت متعبا، وكانت تنظر إيل كأم تنظر إىل وحيدها، هزين هذا االكتشاف فابتسمت،              
ية، وأنين ولدت اثنية ها دفئا رائعا.. أحسست أنين أسعد إنسان يف القر يورأيت ابتسامتها أيضا يف عين

 2.«من أم هي أنت

خالهلا  راهن منمة، اليت توعلى وقع األنوثة تسري أحداث الرواية، وعلى مسمياهتا حتضر األمو       
 احلب القة بنيعث عبالروائية على بث روح القداسة على الذات يف ارتباطها ابلوطن وهي حتاول 

 والوطن.

 معرتفا:  تقوله يف هذا املقام على لسان بطلهاوللروائية "ايمسينة صاحل ما       

 ة اقرتفتها يف حقكنت أريد وطنية على مقاسي ابلضبط، وكان ذلك جزء من خيان»             
 يف ليلة مدهشة. !نفسي

 الت يل:جاءين الوطن على شكل امرأة مغمورة ابلتساؤل، والغرور، وق             

 "تعال" فجئت..            

                                                           
 .53ايمسينة صاحل: حبر الصمت، ص  - 1
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 أكان ممكنا بعد ما قابلتك أال أجيء ؟             

 اي امرأة مدججة ابلسالح.            

 اي معركة دخلتها خاسرا وخرجت منها معطواب حىت املوت            

  ذاكرة بلون الوطن، وقساوة الوطن، وعقاب الوطن...اي            

 1.«صعب/ املستحيل..اي حكاية تلخصها حروف امسك السهل/ ال            

يض بروح طنية تفو السعيد"،  فمن خالل هذا املقطع، تتجلى لنا الوطنية اخلاصة اليت يريدها "سي      
ثوري  خورية ألثرأة األنوثة، وطنية أكرب قداسة من الوطن، وهو الذي أحب الوطن بسبب حبه الم

 ره.فكانت أعلى قداسة من الوطن يف نظ وزوج شهيد، أنثى رمست طريقه

 تقول الروائية على لسان "سي السعيد":      

ال و دوار سيدي منصور، ومن مث حنو جبجتاوزتين األحداث جدا منذ غادرت قرييت حن»             
صنعت وجه الوطن.. مل تكن اجلبال لتلتقي سوى يف الكارثة والفجيعة، وكانت احلرب آنذاك هي املركز 

وار مل يصنعوا "األوراس"، ولكن األوراس صنعهم مجيعا ليصبح ذاكرهتم الذي التقت فيه كل اجلبال.. فالث
املطلقة، داخل وطن جترد من شكله الضيق، فصار يعين احلرية واحلياة، والفرح، واحلب.. متاما كما  
كانت "مجيلة" ابلنسبة يل، وطين اخلاص وجبلي الوحيد... "مجيلة" هي اجلبل الوحيد الذي ال يقل 

 2.«راس"..مشوخا عن "األو 

 ؟لوطنثى أم اهان، األنى سيكسب الر ويف رهان احلب واحلرب ال بد من خاسر ورابح، فمن اي تر       

 تقول الروائية:       

                                                           
 .26 – 25ايمسينة صاحل: حبر الصمت، ص ص  - 1
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أهو القدر إذن ؟ القدر الذي جعلين أختيل شكل املرأة اليت تنافس حببها حب الوطن ؟ »            
الوطن، لكن الوطن خيتارهم، واحلب ؟ مىت يصبح  قال يل "عمر" ذات مرة: "اجملاهدون ال خيتارون

 1.«احملارب عاشقا أبمر من قلبه أم من الثورة ؟ وأيهما الفائز ؟ حب امرأة أم حب وطن

هو و تبقية، لرواية املاويبقى السؤال مطروحا، رغم أن "سي السعيد" قد أجاب عنه يف صفحات       
، هلدتاتت أمه وهي الذي م بنهتحاقه ابلثورة، وإدانته الأن األنوثة قد كسبت الرهان، فكانت سببا يف ال

 فكان سبب موهتا حسب "سي السعيد" الذي تعلن الروائية على لسانه:

ه فبدا القدر أكفر ب أنت ابلذات وأنين صدقت بك ما كنت تصوري أنين قابلتك»           
 ما يف آن... أان من اختار طريقك راضيا ومرغلصاحلي..

 لست بطال قوميا، لست ضحية أيضا.. لكنين كنت عاشقا جدا..            

 كان طريقك مرسوما أمامي، جليا كالشمس.           

مل تكن هنالك وسيلة لبلوغ منتهاه غري احلرب يف عيون الرجال الذين كنت أوقعهم شهداء            
 ».2ألبقى أان حيا، ومعدما أيضا 

لثورة ابلتحاقه اوطن، فكان ن بقداسة احلب أكرب مما آمن بقداسة الهي اعرتافات، إذن، لرجل آم      
 عربون إميانه بقضيته األبدية. ليقول:

القة حب ناية األمر، الشهادة ما هي سوى عأكان يدرك أنين ال أستحق الشهادة ؟ ففي »          
  3.«حت جندايبني إنسان ووطن.. وأان كنت أحب امرأة أكثر مما أحببت وطنا.. ألجلها، أصب

                                                           
 .91، ص  مسينة صاحل :حبر الصمتاي- 1
 .93، ص نفسه املصدر - 2
 .115 – 114املصدر نفسه، ص ص  - 3



  305 
 

لوطن والذات ء بني اطة االلتقاهي األنوثة، اليت راهنت عليها الروائية "ايمسينة صاحل" فكانت نق      
 والدين والسياسة... وبؤرة تدور يف فلكها األشياء كلها.           

 : ةّصاحلامسينالذاتّوّالوطنّاخلرايفّيفّروايةّ"الوطنّمنّزجاجّ"ّلي_ 2

هذه املوضوعة يف قضاايها  يدا مع الروائية األنثى فهي تستثمرموضوعة الوطن أتخذ بعدا جد إن        
فتارة تكون الذات هي الوطن  له الوطن ،أ من الكل الذي ميث  الذات جزء ال يتجز   العامة على اعتبار أن  

هاترة أخرى تقف املرأة موقف املساءلة ، مساءلة الوطن يف  بكل صورة )حبر الصمت( و ليس  ، تغري 
ا ال يتعرف بتضحياهتم .إن   س الذي اعتدانه ، بل  هو الوطن اخلرايف الذي أيكل أبناء والوطن املقد  

     ا سيكون مصريها يف ظل هذا  الوطن الذي فاملرأة تتساءل عم   ؛ تنظر إىل الوطن من منظور سليب 
       والقلق الوجودي و السؤال عن املصري احلرية  »ـ هو يوحي ب مل يعرتف ابلرجل ، فما ابلك هبا هي. و

 .1«الذات يف العامل حاال و استقباالعن اهلوية وعن موقع   و

الت عاين و الدالإىل امل ية تقودانل عتبته نصالعنوان أو   يف ظل هذه املعطيات ، ميكننا أن نعترب أن        
لضرورة اباج " حتيلنا ن من زجة "وطالرواية ، فرواياليت ينطوي عليها ، وكذا الغاية املنشودة من وراء هذه 

الن ن ، خذخلذالاد من هيبته و جربوته ، وطن نلمس فيه الضعف و على وطن خمتلف ، وطن جتر  
ميشهم بدل با يف هتن سبالشهداء و اجملاهدين ، اجملاهدون الذين مل يعرتف هبم و بتضحياهتم  فكا

 منحهم حقهم و قدرهم.

 تهميهم غربهم و ينسويون إىل البحث عن وطن آخر أييه أبناؤه  ابليتم ، فيلجؤ ن  حيس فوط      

                                                           
،  1املغرب ، ط -اعة و النشر و التوزيع ، الرابط حممد معتصم :بناء احلكاية و الشخصية يف اخلطاب الروائي النسائي العريب ،دار األمان للطب - 1

 .18، ص2007
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اليت  1«خالهلا أهم املشكالت ...السياسيةحيث بدت هذه الشخصيات رموزا فكرية تطرح من »
 2«ؤال الوجودي العام.سؤال الكينونةيرتاجع السؤال اخلصوصي لفائدة الس »فها الروائية لتبني كيفتوظ  

فكتابة الذات مل تكن لتعين أبدا جمرد  اإلخبار  »بحث يف عمق داللة الذات و الوطن ان للالذي يقود
. يطابق حمكي الكتابة حمكي احلياة عن التاريخ الفردي و استنساخ  املعيش اليومي بتفاصيله اململة حىت

الغاية منها اختاذ ته ، بواسط إعادة هوية سردية ،يف السرد تفرزإنا كتابة كاشفة مكتشفة أي تسعى إىل 
 . 3«التعاقبية على خط الزمن املممتد هليكلة الذات الكائنة املوزعة يف صريورهتا الكتابة  مطية

   " روايتها "وطن من زجاج" و هي رواية عاجلت  ايمسينة صاحل املنطلق ، كتبت الروائية "  من هذا      
 . 4 «ت األنثوييقتضي اشتداد عود الصو  »من خالهلا  سؤال اهلوية الذي 

 تقول الروائية:      

ه غادر ّنا مبحض إرادته، إ ...مل يغادرهكيف حنب وطنا يكرهنا ؟سأله و صمت . مث غادره»            
 ه :لقد ماتليفقال عنه زم .غضبا . غادره موات .كان املوت رهيبا وهو أييت حممال ابلكلمات اجلاهزة 

ا ،فقد كان شيئا م نفسهحة ....كما لو كان يريد أن يثبت ليف اشتباكات حني كان يطارد مجاعة مسل
و ال جدوى كمن اكتشف هباء الكون ،   يومها سعيدا ...أجل ...لسبب غامض ، كان سعيدا

بذلته  طيبته ، ولبسأمه وخ عد  و  ع اجلميع.التفاصيل اليت يتقاتل الناس عليها ، ابمسها أو ألجلها ...ود  
جته " تلك انت "خر ك. فقد   ال"سابعة " أنه لن يعودحباستهم الزرقاء وخرج . كانوا يعلمون   الرمسية

  اء.اهلباملكان / وملدينة اقدة عيتحرر من مثرية و مليئة ابإلمياءات و األسئلة املدفونة أبدا يف قلب لن 

                                                           
 .12عبد اللطيف األرانؤوط :أحالم  مستغاّني مرافئ إ بداعية يف الثقافة  و األدب ،ص -1
 .18حممد معتصم :بناء احلكاية و الشخصية يف اخلطاب الروائي النسائي العريب ،ص - 2
 .12-11حمكي احلياة يف الكتابة النسائية ،ص ص  -جمموعة من الكاتبات و الكتاب :حمكي األان-3
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       رر أخريا _أجل اي صديقي . مات الرشيد . دفناه أمس مع زميلني له .مات مبتسما ،كمن يتح
 .1«كذبة الوطن و الناس....من  

  يبدو سؤال اهلوية الوطنية واضحا يف هذا املقطع السردي ، فاهلوية الوطنية اليت ارتبطت ابلوطن       
تقل و ختلص من مستعمره حترر و اس »دة يف ظل هذا الوطن الكذبة الذي يف أصلها ، مل تعد موجو 

غرتاب اليت يعيشها املواطن و اليت حتيل بل مل يستطع التحرر من حالة االقا، ولكنه يف امل 2«التقليدي 
 بشكل أو آبخر إىل أزمة الذات اإلنسانية و اجملتمع ككل.

 تقول الروائية:      

واجب الوفاء للوطن من دون أن يقف يوما ليسأل : ملاذا ال يكون  واجب الوطن ...و»              
    أضغط على أسناين كي ال أنفجر ابلضحك  حني يتكلم   .كنت أحياانحنوي أيضا  واجبه  للوطن 

تلك !"  احلرية و " " العدالة " عن  "دولة القانون" و " السيادة الوطنية األمن الوطين "... عن " عن "
ك الكلمات اليت تضحك هبا املدينة ...تل لمات  الكبرية  و اجلاهزة يف حوار ال ينتهي إىل شيءالك

      لتقهران و تضطهدان و تلغي ابمسها حقوقنا كلها. األمن و السيادة الوطنية و دولة القانون  ،علينا
و العدالة و احلرية . هبذا التسلسل العجيب ..هبذا اإلصرار على ذكرها كلما تعلق االمر حبوار ترتاكم 

    لسيادة الوطنية و دولة القانون فيه أهبة اهلباء احلاضر ... أهبة اهلباء الراهن و التارخيي ..."األمن و ا
" كما يقوهلا   !و العدالة و احلرية " تقال دائما بصيغة الغائب و بعبارة "كنا خبري" أو " كنا الابس بنا 

يقوهلا !"كبار السن" عندان حني يتأففون من الواقع ومن هذا اجليل الذي ال جييد الصرب "كنا خبري " 
عن عفوية مدهشة و خميفة معا .."كنا خبري" ... فأسأل نفسي :مىت كنا  اجلزائري يف حواراته اليومية ،

                                                           
 .7ايمسينة صاحل :وطن من زجاج ،ص  -1
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   ال حىت أولئك الذين يسوقون "اخلري"  يتذكر اخلري الذي كنا فيه أو عليه ؟ ال أحد ، و ؟ من  خبري حقا
 .1«أفضل من هذا اجلحيم الذي حنن فيهيف مجل يربطونا ابألمس ...كما لو أن األمس 

لوطن ، ا هلوية  وبني ا فجوة زاد من اتساع ال  عنه الروائية مل يكن سوى أمسالذي تعرب  فاألمس       
 له. تيجةنبني املاضي و احلاضر ، وما احلاضر يف حقيقة األمر سوى اتصال للماضي و 

هامش هلامش ،اوا على ظل   ل اجملاهدين ، الذيناوكيف كان األمس خبري ، و هو مل يعرتف أبفض       
 س هبا.هم  أحق الناوهامش األحالم اليت حرموا منها و هامش الكالم ، احلياة ،و 

 عانت لشخصية اليتا' هذه تقول "ايمسينة صاحل" وهي تسرد بعض احلقائق عن 'عمي العريب       
ا ارتبط ملاطالوطن الذي  ، اشهيداملليون و بقيت على هامش اهلوية يف وطن املليون و نصف  األمر ين

 و اإلكبار :  امسه ابلقداسة 

هو ذا اخلراب احلايل و أن األمس أمسا مجيال " كان ساحة مفتوحة هل "و أن ما يعتربونه»              
ري إذن ؟ كنت أقوهلا أحياان حني أجدين  فمىت كنا خب إىل كارثة اليوم بكل ألقاهبا .. د الطريقالذي عب  

بعينيه الثاقبتني و صمته  يف مقهى املكان ، قبالة ذلك الرجل الذي كان يربكين  أحياان "أقتل الوقت"
.. ذلك الرجل الذي نسميه كلنا 'عمي العريب' ألن ال أحد يعرف امسه احلقيقي . و الكل يعي املدهش

الذي  !دامىكان امسه احلركي يف ناية اخلمسينات ،أايم كان اثئرا من ثوار الوطن الق  أن اسم 'العريب'
ر ابلصمت مثله ليتحرش بصميت ...كي جيربين على قول أشياء كان بعضها اهظأجلس قبالته و أت

 . 2«أنه هو نفسه كان مليئا ابألسئلة يضايقه و البعض اآلخر يصدمه مع
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اهيته ، غابت م الريبة لوطن وها الشك هو سؤال اهلوية اليت يلف   خينقها السؤال األهم و  أسئلة       
لكثري ع تشي ابمقاط صه 'عمي العريب ' يفف احلقائق و طن يلخ  ، و حير   الثقةأصبح يدين أهل ف

 مستحضرة التاريخ و الذاكرة و السيادة فيقول:

   بين . الوطن ليس رئيس اجلمهورية و ليس احلكومة  الوطن حقيقة جيب اإلميان هبا اي »              
وال  اجلالدين وال السجانني وال املنفيني وال املفقودين ، وال اخلونةو ليس الغيالن السياسيني ، وال 

و العصافري اليت  ستشعره ... هو األعشاب اليت ّنشي عليهااإلرهابيني ...الوطن هو ما نتنفسه وما ن
 ال نستوعب قيمتها نا يف الصباح ، و املطر الذي يباغتنا عن غري موعد ، و التحااي البسيطة اليتتوقظ
 1.«متأخرين إال 

الوطن الذي  ، وجروح الوطن هو تعبري إلنسان بسيط يف نظر الغري  جتاوز عربه جروح الذاكرة ،       
صابة يده رجله و إل"  يبعمي العر  من مشوخه ، الوطن الذي كان سببا يف فقدان " تربأ من كربايئه و

الذل  ها الكثري مناسية فيقياة حله حييا ر له أبن جعإابن الثورة التحريرية ، و الذي تنك   اليسرى ابلشلل
قه        أدان صدفي ، رخيه بشكل عكسو املعاانة ، الوطن الذي تركه مهمشا ، الوطن الذي كتب ات

 .خلائن  صفيةتك يف تنفيده لعملية خالصه و تضحيته ، فوصف ابخليانة جملرد أنه ارتبو إ

ا الروائية الصورة األخرى للوطن ، الصورة اليت هي رؤية للوطن من منظور الذات رمست من خالهل      
النماذج اليت تلخص أزمة الذات        أيىب الكثريون اخلوض فيها ، رؤية غدت معها الرواية ّنوذجا من

    2«ساؤالت متشكلة حول هوية اإلنسان يعرب عن ت »ّنوذجا  اهلوية يف ظل أزمة الوطن ، كانتو  
 الروائية :تساءل تيف ارتباطها ابلوطن .

،  28،32را يف العديد من صفحات  الرواية}" أو "من أان حقا ؟".سؤاالن تكر   من أان؟»            
    حيث عن أزمة  الذات وأزمة الوطن من {.وما هذا التكرار سوى تعبري69،  48، 47، 45، 39
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     ايكون هذا السؤال تعبري من هنا  .1« هي ّنوذج ألزمة الوطن اجلزائري ، إن أزمة اإلنسان يف الوطن »
تلخصها الروائية و هي تصف  2 «ط فوضى سياسية و أمنية و ثقافية عن اهتزاز الذات الوطنية وس »

 " على لسان أحد أبطاهلا الصحفيني: بن طلحة أحداث جمزرة "

 !يلعن هذه البالد بنت احلرام »              

منه أن يلتقط الصور كي نغادر املكان بسرعة . كان الكالم ق ، طلبت نظرت إليه ومل أعل               
. نبذل كنامرمية على األرض غارقة يف الدم   ث،كانت اجلثذحبا   بال جدوى قبالة وطن ميوت فيه أبناؤه

مذبوحني ، و نساء كانت  حلظة الرعب األخرية قابعة   . رأيت أطفاال صغاراجهدا كي ّنشي فوقها 
ألحكي نت وسط جمزرة ألكتب عن تفاصيلها كبق منها سوى اجلزع األبدي ... يعلى مالحمهن اليت مل

ر مبا شعر به هؤالء ، ولن تستطيع طبعة لن تستطيع أن تشع يف الصفحة األوىل من طبعة الغد . عنها
قون  أن احلياة قابلة للعيش  أن تصف رعبهم األخري و ركضهم يف كل اجتاه حماولني الفرار . كانوا يصد  

الوطن  ! يبقى واقفا " على الرغم من كل شيءقون الوطن الذي "حيلمون ابلعيد القادم ، و يصد  كانوا 
 3.«م وهم ميوتون تلك امليتة املرعبةى عنهم إىل آخر حلظة . كان ينظر إليهالذي ختل  

سالت   اليت أ تلك اجملزرة " بن طلحة الروائية مع جمزرة " عشرية الدم اليت تعكسها  ،هي ، إذن      
     ا حلظة حلظةهتاش حلظن عايجمزرة ال يعرف مأساهتا غري م رب ما أساله  اإلرهابيون من الدم .احلمن 

ة حتت بشع ميتوت أا حيدث ، ليمو نفسا نفسا و هو ينتظر عوان من الوطن الذي كان غافال عم  
ين راحوا ، الذء نساو ال سيما إذا طال ذلك السكني أعناق الرباءةال  ش للدمرقصات سكني متعط  

وا نه و مل يلجأتخلوا علم يفم سكنوا وطنا من زجاج ، و أحبوه رغم كل شيئ ،  ألن  إال   ضحية ال لشيء
 إىل وطن غريه.

                                                           
 .63ؤال الذات و اهلوية يف البناء السردي رواية"وطن من زجاج" ّنوذجا( ،ص مصطفى عطية :)س -ا 1
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اح حييي ، بل ر  لذنب جتاههمالوطن الذي ختلى عنهم ، مل حيس اب وما زاد األمر سوءا ، هو أن         
أرواحهم على  داد حىتاحل قهم،فهو مل يقمهو املذنب الوحيد يف ح ب األخبار ألنه كاناحلفالت ويكذ  

 بت . ويف ذلك تصرح الروائية "ايمسينة صاحل" :اليت تعذ  

م و يرقص على جثث القتلى كان الوطن ينظ   لوطن يغين أغاين الراي "الشهرية "كان ا »               
لى حساب أبناء الوطن ...يدفع هلم األجانب عمهرجاانت األغنية الدولية ...كان الوطن جيامل 

ابلعملة الصعبة كي يغنون يف" جزائر الشرف" ليعرض التلفزيون السهرات الفنية قائال للعامل :أنظروا أبم 
اجلزائر خبري وما تتناوله وسائل اإلعالم ليس أكثر من افرتاء "كان الناس ميوتون يوميا  !أنظروا!أعينكم 

هو ! من كل صوب و"نب " مسيني يف تكذيب خرب املوت بتنظيم مهرجاانت غنائيةل دور الر بينما يتمث  
 أ من مواته . خيتزهلم يف أرقام رمزية تصدر من الرمسيني ابلكاد ، و احلال أن  الوطن أيضا الذي يترب  

 .1«ها اليومية ، فاملوت جتارة مرحبةع األزمة يف أعدادالصحف استغلت ذلك االنفالت و لتبي

نعم ،أصبح املوت جتارة مرحبة ، كيف ال و الوطن خيون أبناءه ، وجيعل من دمائهم فرصة ملشروع        
      متثيلي من قبل األجانب ، أصبحت املتاجرة بدماء القتلى مباحة إىل درجة اختيار أبشع صورة 

دما تناقلت اء ، خاصة بعأكرب عدد من القر  تكون يف واجهة اجلريدة ، لتجلب  على اإلطالق و جعلها
تلك يف  فقدت كل أبنائها إلمرأة "ممثلة" طلب منها أن تلعب دور أم  قة املؤسسات اإلعالمية صورة ملف  

اجملزرة ، و كأن ما حدث مل يكن كافيا للتعبري عن بشاعة اجملزرة و ما كان ينقصه سوى "مادوان للبكاء 
  :لروائية قائلة  ، لتضيف ا2اجلزائري"على حد تعبري الروائية "ايمسينة صاحل" 

                                              تساء املذبوحاجوه النى وو هل كان الوطن حباجة إىل ممثلة تقوم بدور الفجيعة ؟ أمل تكف جثث القتل»

                                                           
 .74_73ص صاحل :وطن من زجاج ،ص ةايمسين - 1
 .76املصدر نفسه،   - 2



  312 
 

؟ أمل تكف صور اجلرمية اليومية لتغطي مساحات الصحف الدولية كي يستعان ابمرأة تقوم بدور ..
 .1«الضحااي احلقيقيني ؟ملاذا ؟"ضحية" بدال عن 

عه أبرز ما يطب ورية ، جاحل وجوا مليئا ابلقلق  وطن من زجاج" لتخلقتتناسل األسئلة فس رواية "      
فهو صدق ،لعنيفة اظات ائية لتلك اللحهو صدق التجربة ، صدق حىت و إن مل يكن سببه معايشة الرو 

 د و الضغينة،شر احلقنة و ه املأسامن كان سببا يف هذو تساؤل ععن اهلوية ،ث تعبري عن الواقع ، وحب
 تقول الروائية:

م من هو اآلخر ، يهكيف ميكن احتمال شساعة قلب مكتظ ابلكراهية لآلخر ، وال »               
الوحيد   كثريا ما سألت نفسي عن الشيءاد ... ال يهم من اآلخر الوطن أم الالوطن .القائد أم القو  

الذي ميكنه إعادة رجل مثلي إىل حب  ن ضغينة الوقت و املكان؟ ما الشيءالقادر على غسل قليب م
فأن تكون صحفيا هنا معناه  .الوطن كما لو أنه مل يرتكب ضدي شيئا ، كما أنه مل يرتكب ضدان شيئا

برانجما سياسيا كأي قيقي ، كان  يكن القتل هنا حيتاج إىل سبب حأن تعرف أنك مشروع مقتول ...مل
حيتاج   دورهأن برانمج "القتل" مل يكن بتنموي" يسعى إىل جس نبض الناس قبل تنفيذه بيد  برانمج "

 .2«س نبض الشارع ، فقد كان مشروعا قائما بذاتهإىل ج

 د اهلوة إالة ما زاوية الضائعهتا أبن هذا الوضع املأساوي و اهلاتعرتف الروائية على لسان شخصي       
ذي اعتربته لقتل الوع ااتساعا و شساعة بني الذات و الوطن ، ليتحول احلب إىل كراهية أسسها مشر 

ى الصحفيني ابألحر  مة أوالنفوذ على تصفية أهل الكل برانجما سياسيا عمل من خالله ذوو ايمسينة "
 س النبض و فضح احلقائق . م القادرون على تعرية الواقع و جحبكم أن

    ضها ر  ينضج الذات و حي » عن وعي أنثوي الذات النسائية أسئلة مصريية تعرب    أسئلة تعد         
د دة تعد  متعد  و ية فيها دة تضيئ أمكنة قصهلا إىل شعلة متوق  على الكشف و االنكشاف ، و حيو  
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التعرية .املرأة الكاتبة إال إصرارا على مل يزد ..»و الذي 1«العامل بكل وجوهه و اختالفاته الرغبات ابرتياد
ها يف السياسة الساكنه يف األذهان ، فجاءت آراؤ  املختلف و هتشيم الصورة الثابتة و  و ابلتايل كتابة

  ميكن الوقوف عليها من خالل قول الروائية : و اليت  2«للخصوصية النسائية   حاملة

.. ألنه لتغيري .هلرب ، وليس ابيبدأ ابحللم ... حيلم اباجلزائري الذي حني يعجز عن الكالم »          
 ب ؟ت الرهيلشتاالتغيري كذبة ال تتجزأ عن كذبة الوطن . فما الوطن أمام هذا ا يدري أن  

 .  أليس الشتات وطن الفقراء و املعدومني ؟ ألسنا حنن اللذين سنخرج أخريا ونطفئ النور خلفنا        
نين قادر على جتاوز يتمي األبدي . كنت ذلك البسيط قت أني صد  قت حرارته حالوطن الذي صد  

 ح و ال يف األعياد اليت كانت جتيء حق له يف الفر رونه أال  " ليذك   الكامورا الذي كان يسميه الناس "
 . 3 «دونه. "الكامورا" الذي وجد نفسه يف جامعة غري منحازة للبسطاء ، وال للفقراء

ايمسينة صاحل "  الروائية " فعرب هذا املقطع السردي ، و تعبريا عن خصوصية سؤال الذات تبدع        
الشخصية »اخليال لتعكس واقعا مريرا ولعل  الروائية من  ابتدعتها  هي شخصية و شخصية "الكامورا"

  ي و السياسي االجتماع  الكاتب من اخليال قد تكون أكثر صدقا يف التعبري عن الواقع  اليت يبتدعها
 . 4«ن الشخصيات احلقيقيةم

لها تكتب املرأة عن الوطن و لكنها ال تكتب من فراغ . بل ختوض رحلتها اإلبداعية اليت حتم         
 ،اآلخرلوعي اإلبداعي ابحلدث ،الواقع و بصمة األنثى من حيث إن النصوص األدبية يف جوهرها حال ا

قع هو وعي ميكن أن ن له إنا حال من الوعي ابلنص ذاته ، وو األشياء ، بل أكثر من ذلك كاألان و 

                                                           
 .59يسرى مقدم : مؤنث الرواية ، ص  - 1
 .22حممد معتصم : بناء احلكاية و الشخصية يف اخلطاب الروائي النسائي العريب، ص  - 2
 .85ايمسينة صاحل : وطن من زجاج ،ص - 3
 .13ؤوط : أحالم مستغاّني مرافئ إبداعية يف الثقافة و األدب ،ص انعبد الطيف األر - 4
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بغية إبداع نصوص أبرز ما 1«ق حوهلا دة يف رؤى النص و آلياته الفنية و ما يتخل  الته املتعد  على تشك  
 ميي زها خصوصية الذات و اهلوية.

 انفتاحاتّالالوعيّوسلطةّاهلويةّيفّروايةّ"بعدّأنّصمتّالرصاص"ّلسمريةّقبلي:ّ-3
ات عند الروائي اهلوية فكرةلعلى اختالف الرؤى واألفكار وأبعاد النظر، خيتلف الطرح الروائي        

ة قبلي"، مع "مسري فات، اجلزائرايت، فإذا كانت لكتابة الوطن مع "ايمسينة صاحل" رؤية واضحة للذ
اهلوية و الوطن  فكرةلللوطن عالقة من نوع خاص مع هذه الذات، عالقة تشاء فيها الصدف أن يكون 

 معىن صادقا وواقعيا عندها.

فكتابة اهلوية تتقامسها املرجعية الذاتية وعنصر التخييل يف رواية "بعد أن صمت الرصاص" لـ        
"مسرية قبلي"، يعلو من خالهلا صوت الذات يف مغامرهتا الكتابية اليت حتمل وعيا كبريا يعىن بتمثيل 

ة من خالل شكل كتايب جسد صورة الوطن أو ابألحرى سلطة اهلوية الكيان األنثوي واهلوية األنثوي
       فثمة تفاعل دقيق جدا بني الذات اإلنسانية وهوية البالد، فإحدامها تبدو يف العديد »اجلماعية 

 2.«من احلاالت انعكاسا لألخرى

تعرض من خالهلا  فالروائية "مسرية قبلي"، تتحدث يف روايتها عن جتربتها مع أحداث حقيقية       
برؤية أنثوية تسرد "قبلي" مأساة الوطن فسها عنصرا رئيسا حبكم مهنتها. إشكالية مستقبلية جتد فيها ن

على    بني عامل الوعي احملنط وعامل الالوعي الذي منه تنسل خيوط خطاهبا الروائي القائم »والذات 
 3.«العنف واجلرأة والتجاوز والبوح واالعرتاف

رواية تتساءل من خالهلا الكاتبة عما سيؤول إليه الوضع بعد كل ما جرى، بعد كل تلك األرواح        
 اليت أزهقت، واليت ارتبطت أمساؤها خاصة برجال األمن والفن.

                                                           
 .7أبو شوارب و أمحد حممود املصري: قراءة الوعي األديب، ص  حممد مصطفى -1
 .195عام من الرواية النسائية، ص  100بثينة شعبان:  - 2
 .158نور الدين سيليين: تيمة اجلنس يف السرد النسائي املغاريب، ص  - 3
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رواية يلخص عنوانا "بعد أن صمت الرصاص" تساؤال أو خيفي تساؤال عما ستؤول إليه        
    ليست الكتابة مبختلف صبواهتا ومباعثها، وأاي تكن محولتها »العشرية فـ  األوضاع بعدما انتهى زمن

يف ما تفصح عنه وتشهره، أو حتتج عليه وختلخله، أو تدانيه وتطرحه، بل حىت يف ما تبطنه وتنغلق عليه 
سوى شكل من أشكال التعبري تتوسله الدواخل لتكشف عن خبيئتها، وجتهر بفوضاها وبضجيجها، 

        ه فيضها وما يطفح به كيلها، مما يبان هلا منه ويدركه الوعي، أو مما ينفلت منسراب من وتقول في
 1.«ال وعيها، فالكتابة ّنامة وواشية، فاضحة وكاشفة

 2 «يتمازج الوطين ابلشخصي... متازجا جيعل منه حتفة لغوية ولوحة سياسية شفافة»كتابة فيها        
لق شاهد عيان عايش العديد من تلك األحداث املأساوية، تلك تتحدث فيها الروائية من منط

األحداث اليت أهلمت الروائية كتابة روايتها "بعد أن صمت الرصاص". رواية كتبت من خالهلا الواقع 
سواء كما حدث أو كما ختيلته الروائية اليت كانت قريبة من تلك األوضاع حبكم مهنتها، مهنة عانت 

غرار الرجل، ولكنها أبت إال أن تصور لنا مآسي كل من كان ضحية الغدر  من خالهلا الكثري على
 والقتل.

جمده  فاظ علىاحل صورت لنا جرح الوطن وهو أيكل أوالده، وطن جريح مل يستطع أوالده       
 وخلوده، وراحوا يطعنون بعضهم البعض ابسم الدين.

هي اليوم تكافح ضد التهميش، تكافح لتثبت  ضد اجملرمني واخلونة والقتلة، وها  امرأة كافحت       
ذاهتا على الصعيدين املهين كونا ضابطة شرطة، واألديب كونا روائية استطاعت أن تالمس واقع الوطن 

كل اهلموم اجلوهرية فنيا دون إغفال اخلصوصية »زمن عشرية الدم وتنقله لنا بصورة فنية تصور معها 
 3.«اجلمالية للرواية

                                                           
 .18 – 17يسرى مقدم: مؤنث الرواية الذات، الصورة، الكتابة، ص ص  - 1
 .237عام من الرواية النسائية، ص  100بثينة شعبان:  - 2
 .18ريب، ص اغحممد معتصم: بناء احلكاية والشخصية يف اخلطاب الروائي النسائي امل - 3
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لوطن طرحا معىن ا معها كان للوطن قصة أخرى مع الروائية "مسرية قبلي"، روائية عرفلذلك         
 تها: بداية رواييفقبلي"  ريةجديدا لفكرة اهلوية وعالقتها ابلذات يف وعيها وال وعيها أيضا. تقول "مس

 مساء احلزن...»               

 مساء الغربة الباردة...                

 مساء يتمايل مع حشرجات "دمحان احلراشي"                 

 "اي الرايح وين مسافر"                

 ... تروح تعيا وتويل"                 

 ».1اليت تثري شوارع هذه املدينة الكسولة                 

ابحلزن تبدأ "قبلي" روايتها، وهل بغري احلزن تستطيع أن تبدأها وهي اليت تعرف معناه، تعرف       
معىن أن يكون لك وطن، ولكنه يهديك للموت كما يهديك للغربة، فكل منهما حيمل يف معانيه معىن 

وسؤال اهلوية سؤال الذات »احلزن. حزن ينفتح معه سؤال الذات يف ارتباطه ابلوطن واهلوية ذلك أن 
يطرحان يف تالزم ويف وحدة. ومن املسوغات اليت تسمح بتالزمهما وبطرحهما اليوم احلالة الصعبة اليت 

 حالة تعرفها اجلزائر أكثر من غريها. 2«متر هبا البالد العربية

 تقول الروائية:      

يكون موضوعا دون س بصعوبة وكسل يقرر أن يراجع مقاله األسبوعي، هذه املرة»               
 عنوان.

 طبعا على غري العادة               
                                                           

 .9مسرية قبلي: بعد أن صمت الرصاص، ص  - 1
 .14ص بناء احلكاية و الشخصية يف اخلطاب النسائي املغاريب : حممد معتصم- 2
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لده باول اآلن يف ما يتد حول املهم أنه حاول مجع املفردات اليت شكلت فكرته املضطربة               
 «واملتعلقة مبا مسي ابملصاحلة الوطنية 

 حياول أن يضع عنواان                

 النص لكنه خيرج عن               

 ...... كما خرج هو من الوطن               

 مصاحلة وطنية                

 تسيل من احلرب ما أسال اإلرهاب من الدم                

برايء د العزل واألناجر ضواخل مصاحلة تقضي ابلعفو عن كل اجملانني الذين محلوا السالح               
 والضعفاء واملبدعني 

 ما معىن هذا ؟               

 » 1هل سيسامح               

لسؤال نربة ا سؤال، ولكن ن وإجابة، وحرية ال منتهية تصاحب كلأسئلة كثرية حتتاج إىل متع         
دم لطته بعسفرض يوالتعجب توحي أبنه حىت وإن أبدى الكل استجابة للمصاحلة، يبقى الالوعي 

حل من تعرض أن يصا انيةعن إمكفالباطن يطفو على السطح، لذلك تتساءل الروائية، القبول هبذا احلل
 لرصاص اإلرهاب والذل معا .

 تقول قبلي:       

 يعيد قراءة مقاله،»               

                                                           
 .11 – 10مسرية قبلي: بعد أن صمت الرصاص، ص ص  - 1
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 يتعثر...               

 حيايد               

         ريها        زب أو غحئيس كبري ور رغم أنه طرف هام يف املوضوع، ليس بصفته مسؤول                   
 ولكن...

 ألنه اجلثة،                

 كنون كذليكو  هو وغريه من بقااي اجلثث املتحركة أيضا معنيون وقد ال                

 كل شيء جائز                  

 را.من السهل أن تعرف كيف تتحرر ولكن من الصعب أن تكون ح                 

 واحلرية أيضا                 

 1.«أهم قضية                 

قضية حتاول عربها الروائية البحث عن مالمح هويتها، متوسلة ابآلخر )الرجل( يف صورة        
   الالوعي كصورة مرآوية حيدث فيها تبادل بني الذات واآلخر، الالوعي الذي ختتزن فيه صورة األنوثة 

 2«اهلم األنثوي اخلاص، وتشتبك مع اهلم العام والوطين. تتجاوز »يف كتابة

كتبت  الروائية "مسرية قبلي" الوطن، ولكنها يف كل ما كتبت مل يكن ذلك إال كتابة عن الذات،        
فهي ترى يف الرصاصة معادال ملعاانهتا اليت تتعايش معها. كيف وهي املعرضة دائما لرصاص الغدر 

                                                           
 .11مسرية قبلي: بعد أن صمت الرصاص، ص  - 1
، 1األردن، ط  –اهلوية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ردمك  –الوطن  –ية مجعة: ما بعد احلداثة يف الرواية العربية اجلديدة: الذات مصطفى عط - 2

 . 129، ص 2011



  319 
 

زائري من أهل البدلة الزرقاء والقلم، أعداء هم يف نظر القتلة وكفرة .تقول واخلونة مثلها مثل أي ج
 الروائية:

ادة جنادي ابلعودة إىل وتدخل البالد عصر اجلاهلية ويصبح الشعب كافرا وأقلية ت»              
 الصواب

 حالة طوارئ قصوى                   

 هل نصاحل ؟                  

 تتعاىل الزغاريد...                  

 وال أملك سوى احلزن                  

 يوليلة مظلمة... قطرات من املطر وبعض اجلرائد حتت إبط                 

 خطى متثاقلة تتحرك حنو األعلى                 

 أزقة القصبة املظلمة... خرهبا الطغاة وأسكتوها...                 

 أصعد... أصعد... ال أصل...                 

 وزنقة سيدي عبد هللا مازالت بعيدة                  

 ن هللا أكربالرصاصة األوىل... وشفتاه ترددا                 

 الرصاصة الثانية... هللا أكرب                 

 الرصاصة الثالثة... هللا أكرب                 

 الرصاصة الرابعة... هللا أكرب                 
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 الرصاصة اخلامسة... هللا أكرب                 

 الرصاصة السادسة... هللا أكرب                

 الرصاصة السابعة... هللا أكرب                

 وأنتم أنذل وأجنب وأحقر               

 وأسقط..                

 قلمي فيه خراطيش احلرب                

 يبتلعين درج القصبة                

 يؤدي إىل اهلاوية                

 مثل الشاة مضرج يف دمائي                 

 هل أصاحل ؟                

 1.«هل أصاحل ؟                

إعادة  سعى إىليوية، سؤال بسلطة اهلوعي يف ارتباطه ابهلوية، أو عرب هذا السؤال ينفتح الال         
 وعيها املصاحلة.هلوية اإلنسانية اليت ترفض يف التشكيل ا

    ضت هلا الروائية ابلطرح، أو هي السؤال اجلوهري الذي ينسل املصاحلة ؟ هي الفكرة اليت تعر        
وان...، حيث يصبح بؤرة إىل العن»ها الروائي. هو السؤال الذي حييلنا يف ثنااي نص   من العنوان ويندس  

                                                           
 .49مسرية قبلي: بعد أن صمت الرصاص، ص  - 1
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ل يف جمموعها نصا موازاي للعنوان، حيث حييل يتناسل منها النص، وتتشابك حوهلا األحداث، لتشك  
 1.«على النص، وحييل النص عليه، وكالمها بنية مستقلة حىت يف املعىن أو الداللة النحوية

قوده حتكيه هلوية تة اوسلط م،وعي يتكل  نا املصاحلة عذاب سنني اجلمر ؟ هو الال  وهل تنسي      
سلطة  ا القولن شئنإسلطة الذات أو  غري قصد تكتب "قبلي" عن الوطن ذلك أن  ببقصد أو  .الذات

د  ميكن احلياسلطة ال ويةسلطة اهل وعي من حيث إن  اهلوية تضغط على املرأة قصد انفتاحها على الال  
طفو على سطح لدفني ياي وعالال الوعي، ألن  عنها، أو إمهاهلا، فهي سلطة تنفتح على الالوعي ابجتاه 

     به الالوعي لذي يلعابري ا تعجز عنه أو ختاف الدنو منه، دون أن ننسى الدور الك عم  الذات ليعرب  
 . الوجدانيفالغائر و نا ماملسترت  يف بناء سلطة اهلوية والذات، فهو يهتم ابجلانب الذي ينفتح على

املبدع يكتب يف ضوء أسئلته » بناء الشخصية والذات من حيث إن  فالالوعي جزء مهم يف        
 2.«وجتاربه الذاتية وعالئقه ابحلياة والعامل

 تقول الروائية "مسرية قبلي":      

 2007ديسمرب  11»               

 وكاالت األنباء تتسارع دائما                

 ...جمزرة أخرى ابلعاصمة اجلزائرية                 

 استهداف مقر اجمللس الدستوري.                 

 ...و... مقر حمافظة الالجئني التابع هليئة األمم املتحدة                

 وقلبه خيفق                 

                                                           
 .147انصر يعقوب: اللغة الشعرية وجتلياهتا يف الرواية العربية، ص  - 1
 .17وفاء مليح: أان األنثى، األان املبدعة..، ص  - 2
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 تراها خبري                 

 نشرات األخبار تتواىل...                

 صور املوت                

 اجلرحى                 

 الدمار...                 

 ... وامسها يرد مع قائمة الضحااي األجانب..                

 هي أيضا ضحية املوت                 

 ضحية لوطين                  

 ضحية املالو                  

 يصرخ..                 

 ما جيديه الصراخ                  

 يبكي..                 

 ما جيديه البكاء                 

 ينحب..                 

 ما جيديه النحيب                 

 أرادت أن تعطيين احلياة...                 
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 1«سبقها املوت إيل...                 

م، أن يطل من انفذة الذات على الذات والوطن، أن يطل ه مقطع حاول فيه الالوعي أن يتكل  إن        
االستبطان ألعماق النفس والعامل الباطين، » الداخل على اخلارج والعمق على ذات السطح ذلك أن  

... هو احلضور الساطع لألنثى خبصوصيتها ولغتها وإحساسها بلغة اجلسد وحساسية املشاعر 
وعندما تكتب املرأة »احلديث عن الالوعي ارتبط من الناحية النفسية ابجلسد  من حيث إن  2.«والغرائز

أداب فهي تكتب حبموالت نفسية تراكمت لزمن طويل وتصبح كتابة تتصدى لعنف املوروث الذكوري، 
 3.«تنبش يف الذات والذاكرة ابحثة عن هويتها

 تقول الروائية:       

 ينظر خوله...... »                 

 الكتاب... أحبك...                  

 القصة...                 

 اليامسني...                 

 ما جيدي كل هذا                  

  وطين مقصلة احلب                 

 كيف سأعيش بدونا                  

 املوت أسرع                
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 أسرع                

 وهسترياي البكاء تتواصل...                

 املسكينة                 

 قالت ملاذا تسمي كتابك                

 بعد أن صمت الرصاص                 

 ا تقحم املوت دائما يف حياتك مل               

 أظنها فهمت ذلك                 

 مت أن الرصاص مل ميت بعد أظنها يف موهتا فه                

 أظنها فهمت أن املوت هو القدر                    

 الرصاص مل ميت بعد...                   

 مل ميت بعد...                   

 مل ميت بعد...                   

 وأان...                   

 جديد  كنت أظن أن احلياة ستعطى يل من                   

 ».1حياة يف زمن املوت                   
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فعرب هذا املقطع، وقفت الروائية على أوجاع الذات وخبااي النفس وهي حتاول من خالل فكرها        
ة تستجلب يف الكتابة بديهيا، وبوعي أو بال وعي منها، جتربتها فالذات املعرب  »التعبري عن الذات فنيا 

احلياتية احملكومة بشروط خصوصيتها بيولوجيا واترخييا واجتماعيا وقانونيا، مما ينسحب بوحي من هذه 
يف األدب على وجه اخلصوص مبا هو عالقة مع الذات  –اخلصوصية على نوعية التعبري الفين اإلبداعي 

 1.«هتا، إن على مستوى الصورة أو احملتوىويسمها بسما –

 تقول الروائية:      

 ودمحان يبكي بطريقته...»                 

 "اي املسافر" تروح تعيا وتويل..                 

 تروح تعيا وتويل..                 

 تغرق القصبة يف حنيبه                  

 أغرق أان..                   

 يغرق املكان..                   

 أان..                   

 كنت أظن أن الكلمة أسرع من الرصاص                   

 لكن ثبت العكس...و                   

 الرصاص أسرع من الكلمة                    

 اي املسافر..                   

                                                           
 .22 – 21يسرى مقدم: مؤنث الرواية، الذات، الصورة، الكتابة، ص ص  - 1



  326 
 

 تروح تعيا وتويل...                   

 تروح تعيا وتويل...                   

 تروح تعيا وتويل...                   

 1.«هل سيعود                   

فلما كانت الرواية حتمل يف طياهتا معىن التساؤل، ارأتت الروائية أن ختتمها بسؤال آخر، سؤال        
 حول اهلوية. ماذا ميكن أن الذات وسؤال حمري   ظالم يلف  »احنصر معناه بني األمل والقلق الوجودي و

 2.«أمامه كل يوم ؟ اد من وطنه، وفقد أشياءه احلميمة اليت اعتاد عليهيكون اإلنسان إذا جر  

ا تكتبه منظر يف ، وإعادة السؤال يبيح التآلف بني اجلنسني واإلحساس ابملصري املشرتك بينهما       
 ية والوعي واإلنسان فاقد هلويته ؟ر  املرأة. فكيف ميكننا احلديث عن احل

أييت... كنتاج للعالقة غري املتصاحلة مع الواقع، فيكون الشخص الذي يتناول »ولعل هذا األسلوب 
 3.«ذاته على هذا الشكل الشذري حياول من خالل هذه الشذرية أن خيلق بناء متماسكا لألان

كون كاتبة، فال ريب يف أن الكتابة جزء من عملية ومبا أن الروائية "مسرية قبلي" ضابطة شرطة قبل أن ت
كتابة املرأة تشكل عملية مقاومة مزدوجة سياسية » ن  ، بل ميكننا القول إ4املقاومة السياسية 

واجتماعية، يف إطار أعرض من اجتماعيات الرجل، ألن مشاكلها االجتماعية هي مشاكل الرجل، 
 .5«فضال عن الرجل ذاته

                                                           
 .284ص  بعد أن صمت الرصاص ، :مسرية قبلي1
 .18معتصم: بناء احلكاية والشخصية يف اخلطاب الروائي النسائي العريب، ص حممد  -  2
 .70لطيفة لبصري: سريهن الذاتية اجلنس امللتبس، ص  -  3
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لق من وية تنطا، هخالله الروائية "قبلي" إىل صياغة هوية سردية خاصة هبهو اختالف تسعى من 
بل املتعددة، فقو منتهية لالاه ذاهتا، هوية تنسجها يف عالقتها اخلاصة ابلوطن، فهي متثل الوطن يف صور 

جزأ من تهي جزء ال ي اته،تكون روائية تكتب عن الوطن، هي الذائدة عنه واحلاملة أللوانه وشعار  أن
حيا يلتمس لوطن جر ارتى هذا الوطن، هي امرأة رأت معاانة الوطن عن قرب، تطل من انفذة مهنتها، ف

ذي حيم القتل النتهاء جعد انظرة إشفاق على ما يعانيه، يدعو أبناءه للتساؤل عم سيؤول إليه الوضع ب
 رمات.اح واحلألرو ادام عشرية كاملة لقبت "ابلعشرية السوداء" لكثرة اجملازر فيها وانتهاك 

ة شرطة ا ضابطكون  سؤال محله عنوان روايتها "بعد أن صمت الرصاص" وهي الواعية بكل ما حيدث
آسيه وهو يتأبط مه، و عاشت أمر اللحظات اليت سقط إثرها الوطن جرحيا يئن وينزف، يلملم جراحات

 يرى أبناءه يغتالون وتنتهك حرماهتم وتباح دماؤهم.

الصدق الفين ...يستلزم إمياان ابلتجربة يف »من هنا جيد الصدق الفين طريقه إىل هذه الرواية ذلك أن 
 قا للتحرر.اليت ينفلت معها الالوعي توا 1«معانيها اإلنسانية

أنا تليب حاجاهتا النفسية واإلحساس بوجودها من حيث  ن يفمكأن أمهية الكتابة عند "قبلي"، ت ذلك
عملية الكتابة.. هي الشيء الوحيد املنقذ للكاتبة من القهر اخلارجي، وهي امللجأ لإلشباع »إن 

 2.«الداخلي

بني ذات العمق وذات السطح، تنبعث املواجهة واحملاورة، فتكتب مثل، جتربتها السياسية والوطنية 
القلم »لبحث عن مالمح هويتها اليت حيدث فيها التبادل بني القلم والسالح ذلك أن واألدبية حماولة ا

 3.«سالح الكاتب إذا شعر ابلظلم أو االعتداء عليه

 

                                                           
 .23، ص 2001عبد الرمحن أبو عوف: قراءة يف الكتاابت األنثوية الرواية... والقصة القصرية املصرية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د ط،  -1
  .200أمل التميمي: السرية الذاتية النسائية يف األدب العريب املعاصر، ص  -2
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تشعر أن قلمها هو »تكتب "قبلي" لتكافح بقلمها من أجل التحرر السياسي والوطين والذايت ألنا 
اليت تعترب  1 «قلم مفتاحا للدخول إىل احلياة العامةالسبيل يف خالصها من وحدهتا النفسية، ويصبح ال

تتجه إىل إجالء هوية الكاتبة الفردية وجتسيد معيشتها »فيها قضية املرأة جزءا من قضية الوطن اليت 
وسعيها التدرجيي إىل أتصيل كيانا املستلب واسرتداد صوهتا الفردي البكر. وميكن تلخيص هذه املسرية 

ها انطالقا من مرحلتني متتابعتني يف الزمن، املرحلة الروائية التخييلية وتليها والبحث يف بعض خصائص
املرأة الكاتبة مطالبة أبن جتد صوهتا اخلاص احلقيقي كأفق »من حيث أن  2«املرحلة املرجعية الذاتية

 3.«للذات مغاير لتكمل ما أغفلته العني الذكورية يف اإلبداع. هلذا تعدو الكتابة عند املرأة هي مساءلة

سببا يف  لذي كانطن اويكفي أن تتأمل هذا املخطط الذي يوضح لنا مدى عالقة الذات األنثى ابلو 
 إيقاظ وعيها التحرري ومن مث تكوين اهلوية األنثوية.

 احلرية      

 

 اهلوية     الذات     الوعي

 األنثى      

 

 الوطن      
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هذا »لقد ارتبط اإلبداع األنثوي ابلوعي التحرري الذي خلفته الظروف السياسية، فلم يكن        
الوعي التحرري... رد فعل عصايب..، وليس نزوة عابرة تقوم على العناد واملكابرة. بل كان موقفا واعيا 

كون مشروعا يسعى إىل التحرير الشامل الذي ال يقتصر على فئة النساء وحدها، وإّنا يهدف إىل أن ي
 فكيف يرضى الرجل ابحلرية ونصفه اآلخر حمروم منها. 1.«للخالص اجملتمعي

حتاول بعث أفق جديد خللفية نضاالت املرأة اليت تنتهك »فاملرأة من خالل كتابتها للوطن        
إنسانيتها، تطمح جاهدة من خالل خمتلف النماذج إىل إعطاء منظور جديد لتطلعات املرأة مبينة أن 

والرجال وإّنا  نضاهلا املستميت من أجل حتسني أوضاعها وتغيري ظروفها، ليس صراعا قائما بني املرأة
 2.«واقع اجتماعي وظروف معيشية صعبة وأفكار مسبقة يعاين منها كالمها هو صراع كليهما مع

 3«ما يعطي ملعركتها التحررية بعدها اإلنساين الذي يتجاوز الفئوية»ويف صراعها هذا

فإذا حتررت املرأة أدبيا، فإن هذا التحرر سيقودها إىل التحرر يف كل امليادين، وبذلك كانت       
املقاومة اليت تستند عليها املرأة / الكاتبة مقاومة لغوية ابلدرجة األوىل، لتكون الكتابة مغامرة الكتشاف 

رية شرط أساسي ملمارسة اإلبداع احل»املقاومة النسائية مجاليا وتكريسها لنيل احلرية الشاملة ذلك أن 
 4.«والكتابة هي مغامرة مستمرة حتتاج إىل امتالك فعلي وحقيقي للحرية

قد أضحى... عند أكثر من كاتبة أكثر من أداءة للكتابة، إنه سالح وأداة وجود. فهو »فالقلم        
الواقعية، ألنه يفعل وجود الذات الوسيط الذي يرفع احلواجز بني عامل الثقافة / الكتابة وعامل احلياة 

 5.«األنثوية ويفسح هلا جماال فيه
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قد أاتحت... للمرأة العربية فرصة ملمارسة الوجود وصارت أفقا رحبا تتماهى فيه »ذلك أن الكتابة 
الذي تتسرب فيه ظالل األنوثة يف تكريسها حب الوطن الذي تتعدد ألوانه  1«أبعاد الكتايب واملعيش

 .بتعدد األنوثة

تتخذ من الذات املنطلق واملدار »ويف جتاوز الذات األنثى حملدودية اخليال اليت اهتمت هبا،         
من خالل التفاعل بني الذايت والسياسي قصد إثبات جوهر احلياة اإلنسانية وإعادة تشكيل  2«واملدى

ة السياسية وجتسيد للوعي اهلوية اإلنسانية. وما كتابة املرأة هبذا الشكل إال شكل من أشكال املقاوم
ألن حترير املرأة نظراي ال »األنثوي ونشدان للحرية يف مجيع ميادينها: أدبيا وفكراي ووطنيا وسياسيا... 

ومن مث  3«معىن له فاملرأة ال تتحرر إال مىت حترر اجملتمع بكل فئاته مما يتخبط فيه من .... متييز نوعي
كانت قوة الدفع هنا أتيت »ألفة بني األنثى والوطن. فحىت وإن صوغ اهلوية الثقافية لألمة عرب تشكيل 

من طبيعة الكاتب الشخصية، سواء بدا هنا بوعي أو دون وعي، فإن ثة دافعا آخر، أييت بوعي كامل، 
يبذله الكاتب، إلخراج عمله وال يهم أن تكون أساليب الكاتب الذاتية، بقدر ما تكون أساليب 

 قة واحدة أال وهي "اهلوية".الذي جيمع الكل يف بوت 4«رخيياجليل، حبكم الرصيد التا
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ّخامتةّّّّّ
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اليت  ابة النسائيةار الكتهلا سرب أغو اليت حاولنا من خال و الشي قة ةحلة البحثية الشاق  ر  بعد هذه ال       
      جمموعة نثوية يفاأل ي إسقاطات الذاتاختذت من األنوثة روحا هلا، واليت عملنا فيها على تقص  

 ا:عل أمههلائج من الرواايت النسائية اجلزائرية املعاصرة. حنط الرحال عند عدد من النت

يل، كييب والداليني الرت املستو  ذكوريتها ال تطرح على املستوى املعجمي، وإّنا على وأغة أنثوية الل   - 
نثة، تكتب غة مؤ كون الل  ثوية، تة أنيتها، فحينما تكون الكتابة برؤيد هو غة وحتد  فالرؤية هي اليت ختلق الل  

 من خالهلا املرأة مجال احلرف وروعة التشكيل.

نسائية  الرواية الشابه بنيابلت إن  الكتابة عند املرأة غدت والدة عسرية و فعال و خلقا مستمر ا يوحي- 
  حا ابلقدرةفاالذي مازال طازي)رحم اللغة( /و اجلسد املؤن ث سببه تصادم الرحم احلس ي ابلرحم اجمل
 على التوالد و التناسل ،و اخللق و التشكيل ، و اإلغراء.

ليت العواطف عر واخصوصية األنثى تكمن يف لغتها املستوحاة من لغة جسدها، ورهافة املشا - 
 ميتلكها حيث :

       وية املرأة  يشك ل هو ا، توايهت* ميث ل اجلسد األنثوي أبرز خاصية حتمل األنوثة إىل أعلى مس     
 من خالل فعله اإلغرائي.

لتكتب  رائه وفتنته،ارس إغميثة، * يف تلبس اجلسد ابلل غة، غدت الل غة كائنا أنثواي يقطر سحرا وأنو     
 املرأة من خالله أنوثة احلرف وسحر املعىن.

ذي اق اللغوي الها السيولدرة جنسية ي* فالكتابة يف مالمستها جلسد األنثى، تدخل القارئ يف إاث    
 يبعث على اللذة واإلغراء.

 :ذلك أن   ملرأةابت صاله ايف  تكتب املرأة بلغة شعرية قوامها اجملاز و اإليقاع و  االنزايح اللغوي -
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لك  فنيتها، وذلل غة يفاعبة نزايح تقنية تعمل على خلق مجالية النصوص الروائية وسحرها، ألنه ل* اال
 يف القدرة على استبدال املعاين وتعويضها أبخرى.يكمن 

 * حنت لغة جديدة تشتق وجودها من كيان اللغة ذاته.    

قوم         تة خاصة ساسي* إكساب الل غة شعريتها وخلق إيقاعها وفق تقنيات تربطها ابملرأة ح    
 على  تقنييت االستبدال والتكرار.

قدرة  خلصب يفحة ابالشعر امرأة أو رجل، فهي أنثى طافالشعرية كائن أنثوي سواء أكتب *ف    
      انثى وجتارهبلذات األعن ا إغرائية تعرب   ختليقية و اجملازات والصور، ملا حتمله من خواص توالدية و

 يف العامل.  احلياة  يف بث  

ألنثى اا من الذات هيفواليت جتعل  الكتابة األنثوية هي الكتابة اليت هتتم فيها املرأة ابكتشاف ذاهتا، - 
 البؤرة املضيئة يف اإلبداع:

 أة.يل عامل املر يف متث ل قصورها* وظيفتها تغيري مسار تلقي الثقافة األبوية من خالل إاثرة الشك حو     

       يا ت عنصرا رئيسيت أبعدلثقايف الالة يف عمليات التمثيل ا* فتح اجملال أمام املرأة للمشاركة الفع       
 املشاركة فيها )املرأة(.من 

      عيدا بالذات  الكتشاف * فالكتابة األنثوية هي حماولة جديدة وواعية الكتشاف جديدة وواعية    
ذات اهتا. هذه الذد كتبت ون قعن األّناط الثقافية والفكرية املتوارثة. فاملرأة حينما تكتب نصها، تك

 جلميع احملاور األخرى.ل إىل عالمة أنثوية جاذبة مستقطبة اليت تتحو  

ذاته بيا قائما بدأ بل أصبح فنا د سرد من التسجيالت الذاتية،فعل كتابة السرية الذاتية، مل يعد جمر   - 
 تابةات والك الذواع للكتابة من خالل التفاعل احلاصل بني يعمل على البحث عن معىن جديد و

 :حيث
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تجاوز السرد لت أن تقد حاو  املرأة شعرية، ذلك أن  غة الغة السريية أكثر قراب من الل  * غدت الل      
 . ل بقدرات الشعر وفنياتهغة العادية إىل لغة فنية تتوس  ابلل  

ايت د  ا إىل فضح تر ن خالهلما ترمي * مل تكن كتابة املرأة لسريهتا الذاتية لغاية كتابة حياهتا، بل إن    
 .، اجملتمع ونظرته الدونية للمرأة

 لري الذي ميث  هو الضمفذات، ل عتبة ميكننا الولوج من خالهلا إىل عامل الم أو  ضمري املتكل   يعد   - 
 ضها وينوب عنها حيث:الذات أو يعو  

ة ج الة" لفتيحية "اهلنا يف رواو هو ما يتجل ى ل  عن حضور الذات يف داللتها على الفردانية* يعرب      
 .بوروينة

دة ا بطرق متعد  بة سريهت، بل كتاة على أن متنح للمرأة حرية كتابة ذاهتا* مينح الذات الكاتبة القدر     
 . وأبساليب خمتلفة

ن مالمح البحث عو ألنثوي، ام مغامرة حملاولة أتصيل الكيان * وهكذا غدت الكتابة بضمري املتكل      
 .و خري دليل على ذلك رواية "نورس ابشا" هلاجر قويدري اهلوية األنثوية

املها دوات عن تكتب أبي الذايت هو حمكي نضايل ابلدرجة األوىل يساعد املرأة على أاحملك -    
ية سردي مسحة فنلعمل الالى عان ذين يضفيل  الداخلي لتلج إىل عاملها اخلارجي عرب التخييل والتأويل ال

حبياة  ةاحلقيقي ياهتنئيات حللرواتبدال االذي يتم فيه اس و،بقوة ملرأة إىل عامل اإلبداعتدخل من خالهلا ا
 .بايل"مك ال يالس"يف روايتها  ،كما هو حال الروائية إنعام بيوض سعيا للتحرر الذايت ورقية

 .وبة فكرها قيق خصلى حتعسبيل آخر من سبل كتابة الذات ،من خالله تعمل املرأة  السرية الفكرية -

 ام.بع االهت  أصا" و "وهو ما تؤك د عليه الروائية مجيلة زنري يف روايتيها "أوشام بربرية
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وهو تقنية  السرد. نيثأت تقنية من تقنيات استحضار اآلخر يف الكتابة النسائية ما هو إال   إن   -
، ذاات مكتوبة يث أصبح، حبعمدت فيها الروائيات اجلزائرايت إىل استبدال األماكن بينها وبني الرجل

 :و هم ما يتجل ى لنا كاآليت وأصبحت هي ذاات فاعلة

ص  النصو يفإلبداعية األهم العناصر ر ختصيب للسرد من حيث هو املول د ففي استدعاء اآلخ *    
حتوي د وتتناسل لتن تتوالأكن الروائية. فهو الفاعلية التخصيبية ألهم خلية يف النص )اجلملة(، اليت مي

 ."اجلسد ذاكرة،و هو ما تؤك د عليه الروائية أحالم مستغاّني يف روايتها " نصا أبكمله

د الظهور لنا يرير يف دواخ* فاألنوثة تكتب اآلخر، واآلخر يكتب األنوثة، وما الكتابة إال آخ     
 واالنكتاب.

د كما هو وار   ني اجلنسفقود بني* كتابة اآلخر هي وسيلة لتحرر الذات وانعتاقها، وإعادة التوازن امل    
 .يف رواية "أعشاب القلب ليست سوداء" لنعيمة معمري

الكتابة  ديدا يفجا مسارا وهو ما يفضي إىل أن استدعاء اآلخر يف الرواية النسائية ، قدم لن *    
ث التأني لسواء من خال صية،األنثوية، ويف مقاربة الذات واآلخر على مستوايت متفاوتة يف اآلفاق الن

 صوصية.اخلأو من خالل اإلجابة عن أسئلة الذات واهلوية وحتقيق 

 مد منه السرداان يسترب خز وي دورا هاما يف تشكيل حيوية السرد النسائي الذي يعتلعب اجلسد األنث -
 دة وأبعاده احملتملة الداللة حبيث:صوره املتعد  

          وة املرأة ق، يظهر لنسائيةمتظهراته يف األعمال السردية ا إن  اجلسد األنثوي يف متثالته و *     
 وسحرها.يف استعادة جسدها الناطق أبنوثتها 

 و هو ما تنتهاتها و فيروسألقد انفتحت اللغة على اجلمال األنثوي يف محيميته وسحره، خالقة  *     
 .جتل ى لنا بوضوح يف رواية "فوضى احلواس"
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 اته إىل شبكةوإغراء جلسدغدا اجلسد مسفونية من السمفونيات النادرة اليت جتاوزت متفصالت ا*     
 .ك"ألسود يليق بواية "اال ر حكما هو متناغمة من العالقات والصور الداللية اللغوية يف أفقها اجلمايل  

حبار تاج منا اإل حتاليت حلان* اجلسد مزيج من اإليقاعات اليت يشكلها تناغم األصوات وتعالق األ     
 نغماهتا بغية تعريتها وكشف غوايتها.مع يف تضاعيفها، والغوص 

 رمزيته. اجلسد كائن موسيقي خيضع إليقاع احلياة يف سحريته وف*      

ية، والنظرة ألنثو ا لقضااياإزاحة اللثام عن  الواقع و  مكاشفة  تيمة اجلنس أقوى التيمات يفتعد   -
 :فضيلة الفاروق و هو ما ختل ل أعمال الروائية الدونية للمرأة

ف تمع، وكشاجمل ر على نقضالتهميش ومؤش   تيمة اجلنس عامل أساسي يف كسر حجب* ف     
 .هالغطاء عن خبااي

لتواصل ر لسجبقدر ما هي  * كتابة اجلنس ال تعين ابلضرورة كسرا وختطيا للضوابط االجتماعية،     
ة الذكور  ت فيهاليت عمدها، اظورة واملسكوت عناجملال ملناقشة القضااي احملمع اآلخر واجملتمع، وفتح 

 . على إبقائها طي الكتمان والنسيان

     حمظورا  عتبارهاثية ال اب* ومن مث فإن أمهية اجلنس تكمن يف إرساء قواعد مرجعية روائية حدا     
ت بني وثيق العالقا، ويف تعيةياة االجتمااجلنس ينطوي على أمهية ابلغة سواء يف احل من احملظورات ألن  

مام أح جمال أوسع ية، وفتلعربار قواعد البالغة ساألان واآلخر وإعطاء الرواية متعة مجالية تقوم على ك
اتبية لنظر يف الرت اإعادة  ن مثو م م صورة جديدة للفكر واالرتقاء بهحرية التعبري واإلبداع سعيا إىل رس

 .ح األنثوياجلنسية اليت تعمق اجلر 

قدرهتا على صوغ عامل خيايل  والتخييل أسلوب حتاول من خالله املرأة /الكاتبة إثبات ذاهتا  إن  -
      فكرها و حتر رها حريتها يف الكاتبة عن  يستمد طاقته اإلبداعية من الذات األنثى تبحث فيه املرأة

    و هكذا جاءت:  إبداعهايف 
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ختي له   ما ال ميكناوزه إىللتج * االستيهامات تقنية هلا ارتباط وثيق بعلم النفس ،متتح من التخييل    
   خييل، من عنصر الت  احلد  ية يفة تور ط الذاتا املرأأو توق عه جامعة بني احملسوس و الالحمسوس تنفي هب

،كما هو  وعيامل الالعو  النص على و ذلك ما للتيارات النفسية من دور يف صقل حركة السرد و انفتاح
 .احلال يف رواية "يف اجلبة ال أحد "للروائية زهرة ديك

ة  اجلرأة رأة/ الكاتبمنح امل و ما* التخييل داخل التخييل تقنية هلا دور كبري يف أتنيث الذاكرة ،و ه    
روائية ليه الع دهو ما تؤك   و،قعيعلى تفجري قدراهتا العقلية يف خلق حالة من التزاوج بني اخليايل و الوا

 .أحالم مستغاّني يف روايتها "فوضى احلواس"

اعا يعكس قا و إبدخلا مل يعد التاريخ جمر د تسجيل لألحداث ،بل اكتسب ذاكرة جديدة غدا بفضله-
لطي ي و ربيعة جمستغاّن حالمأ،و هو ما ختل ل أعمال  هو إضافة نوعية لتأنيث الذاكرة ذاكرة اللغة مبا

 .يف روايتيهما "ذاكرة اجلسد " و "الذروة " على التوايل

ل حدود ل نظرا لتداخمر السهابأل إن  الفصل بني احلقيقي و اخليايل يف الرواية النسائية اجلزائرية ليس- 
ية و بناء اهلو   تشييديفه دور اطه ابلذات لذلك أن  قوة اخليال األنثوي يف ارتب  اخليال حبدود الواقع

    الثقافية.

ر من أداة ثكفالقلم غدا أبعث أفق جديد خللفية نضاالهتا .من خالل كتابتها للوطن ،حتاول املرأة -
ها الوطن    اصة صنعخدية للكتابة.إن ه سالح و أداة وجود يف تفعيل الذات األنثوية و صوغ هوية سر 

طق     من قيود الن وعبودية د الحر ري لدى املرأة عرب تفجري أسئلة حتريرها من قيو يف  إيقاظه للوعي الت
 .، و هو ما ختل ل أعمال الروائية ايمسينة صاحل و مسرية قبليو الل غة

فعرب جسر تتآلف فيه الرؤية والوعي، استطاعت املرأة / الكاتبة يف انفتاحها على ذاهتا أن       
ح فيها من معجمها اخلاص الذي يرتبط جبسدها املختلفة عن لغة الرجل، واليت متتحي لغتها املؤنثة تو تس

مة واملسكوت عنها، وتراتد ميادين اجلسد واجلنس، وذاهتا. كما استطاعت أن تغوص يف التيمات احملر  
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ننا من أن نقرأ اترخيا وفنا. وهي وأن تعيد كتابة التاريخ وخلقه أبسلوب جديد وطرح خمتلف ميك  
ل يف الرواية اجلزائرية نتنا من قراءة املتخي  يحائها ملسألة الذات عرب التغلغل يف مدارج اخليال، مك  ابست

 املعاصرة يف اجتاهات وأبعاد خمتلفة اختذت من األنوثة روحا هلا.
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ّمستغامني:أحالمّّ

   ت إىل اجلزائر، حيث بتونس، انتقل 1953أفريل  13كاتبة وشاعرة وروائية جزائرية، من مواليد   
 ة(. ات يف العاصمبة للبنعر  مل مدرسة ل فوج للبنات يتابع دراسته يف مدرسة الثعالبية )أو  درست مع أو  

اب ت بكلية اآلد التحقالورايوبعد جناحها يف شهادة البك ".عائشة أم املؤمنني"مث انتقلت إىل اثنوية 
 جبامعة اجلزائر.

جتماع من جامعة مث دكتوراه يف علم اال 1976حائزة على الليسانس يف األدب العريب سنة  -
ف املستشرق ت إشراحت "رحبث حول املرأة يف األدب اجلزائري املعاص "السوربون، بتقدير ممتاز، عن

 .1982عام " جاك بريك"الراحل 

يون تجاوز مبيعاهتا امللالكاتبة األكثر انتشارا ب 2006سنة   األمريكية Forbesاختارهتا جملة  -
 ونصف املليون نسخة.

 دب.ل األمن بني النساء العشر األكثر أتثريا يف العامل العريب واألوىل يف جما -

 .2007ية لسنة من بني أقوى مائة شخصية عرب Arabian businessاختارهتا جملة  -

 ة أومسة وتقديرات عربية.حاصلة على عد   -

ن أجل منة اليونسكو صبح فنا، لتحدة للرتبية والثقافة والعلوم "اليونسكو"اختارهتا منظمة األمم املت   -
 السالم وحاملة رسالة املنظمة من أجل السالم.

 .1998حازت على جائزة جنيب حمفوظ للرواية عام  -

 ية...والكرد ينيةة لغات كالفرنسية واإلجنليزية واإليطالية والصىل عد  ترمجت أعماهلا إ -

 اشتهرت يف السبعينات بربانجمها اإلذاعي الشهري )مهسات(. -
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 جت الكاتب اللبناين املعروف )جورج الراسي(.، حيث تزو  1977سافرت إىل ابريس عام  -

ختالف، والتلفزة رابطة كتاب اال، ابالشرتاك مع 2001يف جوان "مالك حداد "ست جائزة أس   -
 الوطنية، ودار اآلداب.

 ، وهي ما تزال طالبة بثانوية عائشة.1970ل قصيدة هلا عام نشرت أو   -

ّمنّإصداراّتا:

ذكرت ضمن أفضل .1993ذاكرة اجلسد: دار اآلداب، بريوت / املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية  -
ي جنده ية للمخرج السور يف مسلسل مس ي بنفس اسم الروات  متثيلها  2010رواية عربية. و يف عام 

 إمساعيل أنزور)بطولة مجال سليمان  و أمل بوشوشة اجلزائرية(.

 (.1998فوضى احلواس )عن دار اآلداب عام  -

 (.2003عابر سرير )منشورات أحالم مستغاّني، بريوت  -

رية نسوية اجلزائتابة الخ الكشعري يف اتريل ديوان هلا، واثين أقدم ديوان على مرفأ األايم وهو أو   -
 (.1972)الشركة الوطنية للنشر والتوزيع عام 

 .1976الكتابة يف حلظة عري: عن دار اآلداب عام  -

 .1993أكاذيب مسكة: وهي قصائد شعرية صدرت عن موفم  -

 .com 2009نسيان -

 ان.قلوهبم معنا قنابلهم علينا ،أصدرته أحالم تزامنا مع إصدار نسي-

 .2012االسود يليق بك -
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 :إنعامّبيوض 

 أستاذة ترمجة يف جامعة اجلزائر. 

 كاتبة ومرتمجة وشاعرة وفنانة تشكيلية جزائرية.

تغادرها دمشق ل امعةسورية شركسية. بدأت مسارها اجلامعي يف ج ولدت يف دمشق ألب جزائري وأم  
 ، عربية(، مثنكليزيةاية، بعد سنتني إىل اجلزائر، حيث حصلت على ليسانس يف الرتمجة الفورية )فرنس

 ة.ماجستري يف الرتمجة األدبية. مث دكتوراه الدولة يف تعليم وتقييم الرتمج

دول بع جلامعة الئر التاجلزاصب مدير املعهد العايل للرتمجة ابتشغل الدكتورة إنعام بيوض حاليا من -
ة والفن لشعر والرواياات يف لرتمجزة. أجنزت العديد من االعربية، وهي كاتبة وشاعرة وفنانة تشكيلية متمي  

 وعلم اآلاثر وغريها منها:

 (.1980اجلزائر  –أجل إغالق نوافذ احللم لرشيد بوجدرة )سنيد من  -

 (.2000اجلزائر  –االنبهار لرشيد بوجدرة )آنيب  -

 (.2004الكاتب ليامسينة خضرة )دار الربزخ، اجلزائر  -

  يات الشعرية ن األمسيد منظمت العديد من املعارض الفنية التشكيلية املقرونة ابلشعر، وأحيت العد
( وهلا ديوان آخر 2002زائر اجل –)دار الربزخ  يف اجلزائر وفرنسا. صدر هلا ديوان: "رسائل مل ترسل"،

    واية داد للر حالك محتت الطبع بعنوان: "إىل من ليست بشقراء لكنها حتاول"، حازت على جائزة 
ية مشاكل ة األدبرتمجعلى روايتها: "السمك ال يبايل"، وقد نشرت العديد من الدراسات مثل: "ال

 (.2000وحلول" )دار الفارايب 
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 األدبية: أعماهلا

 غالف رواية السمك ال يبايل. -

 .2003رواية "السمك ال يبايل"، بريوت: دار الفارايب،  -

 تكرمي. -

 .2003حصلت رواية السمك ال يبايل على جائزة مالك حداد عام  -

 ندوات ومؤمترات. -

 .2009مهرجان ديب الدويل للشعر  -
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 مجيلة زنري

ارع )كينوار شجبيجل، قضت طفولتها يف  1949ماي  16مواليد  ابحثة وكاتبة جزائرية، من 
 .1968ام ع، وخرجت منها حنو التعليم 1958الصديق(، دخلت مدرسة احلياة للبنات عام 

خترجها، التحقت  ، وبعد1974التحقت ابملعهد التكنولوجي لتكوين األساتذة بقسنطينة سنة  -
 بسلك التعليم يف مدينتها األوىل.

 من الشاعر إدريس بوذيبة من والية سكيكدة.متزوجة  -

 .1988واصلت مهنة التدريس إىل غاية  -

يف  ة األدبية واإلبداعية، وتعترب إحدى رائدات الكتاب1964بدأت الكتابة الشعرية واألدبية سنة  -
 جلزائرية.قصصية اة الاجلزائر، يعدها النقاد أهم قلم نسوي ظهر بعد االستقالل يف جمال الكتاب

أدب  زارة الثقافة يف، اليت نظمتها جريدة النصر، وجائزة و 1973فازت جبائزة ابن ابديس عام  -
االمتياز األوىل لكاتبات  (، وجائزة2000، واجلائزة الوطنية األوىل يف الرواية )1997األطفال عام 

دار  ية الشرف يف(، وجائزة القصة القصرية مع عضو 2001حوض البحر األبيض املتوسط بفرنسا )
 (.2004نعمان بلبنان )

 أهم مؤلفاهتا:

 جمموعة قصصية. 1983دائرة احللم والعواصف  -

 .1999جنية البحر )قصص(  -

 عن اجلاحظية والتبيني. 2001أسوار املدينة )قصص(،  -

 .2004املخاض )قصص(، بريوت  -
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 (.2000أوشام بربرية )رواية(، منشورات البئني ) -

 .2006ار نوبليس بريوت أصابع االهتام رواية د -

بدها "أنيس الطيار" ك، وهي نصوص كتبتها يف فلذة  2007أنيس الروح، الطباعة الشعبية للجيش،  -
 الذي فجعت فيه.

 نشرت نصوصها يف أغلب الصحف واجملالت اجلزائرية. -
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 ربيعة جلطي: 

ستها مة التلمسانية( زاولت دراببوعناين )منطقة ندرو  1954شاعرة وروائية جزائرية، من مواليد اجلزائر  
جلامعة (، مث ا1975 - 1969(، واملتوسطة والثانوية بوهران )1969 - 1964االبتدائية ابملغرب )

 (.1979 – 75بقسم اللغة العربية وآدابه جبامعة وهران 

اضرة ستاذة حمصب أيف األدب املغاريب احلديث. وهي تشغل حاليا من حائزة على دكتوراه دولة-
 ابجلامعة املركزية ابجلزائر.

ىل لغات إعماهلا أمجت ربيعة جلطي كاتبة ومرتمجة، صدرت هلا ستة دواوين شعرية وكتاب نثري. تر -
 عدة.

ن قبل مىل الفرنسية إرها شعات أترمجت نصوصها إىل الفرنسية واإلجنليزية واإلسبانية واهلولندية... ترمج-
جمموعتها  قد ترجمفوجدرة بوحديث يف السر أما رشيد  –الشاعر املغريب عبد اللطيف اللعيب يف ديوان 

 األخرية.

ت ترمجتها صدر  Con lengena pajarosترمجت ربيعة عشرين قصيدة كوبية عن اإلسبانية  -
 .2003العربية عن دار الغرب سنة 

 . 2002مت عن جمموع أعماهلا إبمارة أبو ظيب سنة كر    -

قافيا كانت ث، وآخر نيا"كانت تقدم برانجما إذاعيا مبحطة وهران اجلهوية حتت عنوان "حواء والد  -
 تقدمه يف التلفزيون اجلزائري.

 صدر هلا العديد من الدواوين الشعرية كان أوهلا  -

مث أعادت الشركة الوطنية  1981مشق تضاريس لوجه غري ابريسي )منشورات الكرمل بد –
 (.1983للنشر والتوزيع نشره سنة 
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 (.2003وآخر ما صدر هلا )من اليت يف املرآة صدرت عن دار الغرب بوهران  -

 اندي الصنوبر 2010الذروة سنة  -

 عرش معشق.  -

 أرائك القصب. -        
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ّ :ديكّزهرة 

 كاتبة وصحفية.  -

 الثقايف جبريدة احلوار. رئيسة القسم -

 رئيسة سابقة بوكالة األنباء اجلزائرية. -

 ولت مثالت، واجمل حاليا متارس مهنة الصحافة، بدأت شاعرة، إذ نشرت عدة نصوص يف اجلرائد -
 وجهتها صوب الرواية.

 

ّمنّأعماهلاّاملنشورة:

 بني فكي وطن )رواية(، صدرت عن اجلاحظية. -

 .2002، 1)رواية(، منشورات االختالف، اجلزائر، طيف اجلبة ال أحد  -
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 مسرية قبلي:

 روائية وشاعرة جزائرية

علوم عهد الجلزائر )ميف أزفون )مبنطقة القبائل الكربى(، متخرجة من جامعة ا 1977من مواليد -
الضباط ة ( ملدرسعدانالسياسية والعالقات الدولية(، وهي أيضا خرجية الدفعة الثالثة )فضيلة س

 بقسنطينة.

ت ر العاصمة، شرف( سنوات أو يزيد يف أمن والية اجلزائ05اشتغلت ضابطة شرطة ملدة مخس ) -
 ا.مديرية األمن الوطين فنيا ومهنيا، مث استقالت ألسباب خاصة جد –خالهلا 

س يف اجمللصوصا، و مة خمارست الكتابة الشعرية وشاركت يف األماسي املنظمة هنا وهناك )ابلعاص -
 األعلى للغة العربية ابألخص(.

غ لنوع . لتتفر قطعتدأبت على كتابة عمود صحفي بيومية )الشوق(، مث انقطعت، مث عادت مث ان -
 جديد من الكتابة اإلبداعية هو الرواية.

 من إصداراهتا:

لعاصمة لربزخ ابارات جمموعة شعرية صغرية بعنوان )إغواءات(، صدرت يف طبعة أنيقة، )عن منشو  -
 (، من تقدمي الروائي رشيد بوجدرة.2006

 بعد أن صمت الرصاص، رواية.. عام.. -
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 فتيحة أمحد بوروينة 

 بسيدي احممد، ابجلزائر العاصمة. 1965من مواليد جويلية  -

 متحصلة على ليسانس وماجستري إعالم، ختصص اتصال. -

 مديرة مكتب صحيفة "الرايض" السعودية ابجلزائر. -

 "."الرايض على جائزة املراسل املتميز خارجيا ابلعاصمة السعودية 2007 حتصلت عام -

ميني الكتاب، (، وعضو مؤسس لنادي اإلعال1999/2001منتجة إذاعية ابإلذاعة الثقافية ) -
 مكلفة ابإلعالم.

 من إصداراهتا:

 ( من تقدمي الدكتور عبد امللك مراتض.2009اهلجالة رواية )دار القصبة، 
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ّ  ضيلةّالفاروق:ف 

 روائية جزائرية تنتمي لعائلة بربرية عريقة اشتهرت مبهنة الطب-

 كاتبة وصحفية.  -

فضيلة –فين مسها الاب ة تعرفهاامسها احلقيقي )فضيلة ملكمي(: لكن األوساط اإلعالمية واألدبي -
 اروق(.فال

هتا يث زاولت حياح. مبنطقة األوراس دائرة أريس والية ابتنة ، 1967نوفمرب  20من مواليد -
 ، يف شعبة الرايضيات.1987التعليمية حىت أحرزت شهادة البكالوراي سنة 

- ا إىل اخلروبع أسرهتلت مانتسبت إىل معهد التكوين شبه الطيب بباتنة ملدة سنتني اثنتني، مث رح -
معهد  إىل  - الفنيةبدافع ميوالهتا األدبية و  –نتسبت من جديد قسنطينة( لتستقر هناك، حيث ا

 (.1993 - 1989اآلداب واللغة العربية جلامعة قسنطينة )

م برانجما عد وتقدتانت كاحرتفت العمل اإلعالمي منذ مطلع التسعينات، يف اإلذاعة الوطنية حيث   -
ث اشتهرت اة"، حياحلي، أبسبوعية "ذائع الصيت عنوانه "مرافئ اإلبداع". ويف الصحافة املكتوبة

 بعمودها األسبوعي "مهسات أنثى".

ويف السنة  1995، سجلت موضوع حبثها سنة 1994بعد جناحها يف مسابقة املاجستري سنة  -
   عالمي عمل اإلت النفسها هاجرت إىل لبنان حيث تزوجت وال تزال تقيم هناك. وهناك أيضا واصل

 "...اللبنانية كـ "السفري" و"احلسناء" و"رواتانيف كثري من الصحف واجملالت 

واجملالت  ن الصحفري ممتارس الكتابة اإلبداعية منذ سنوات، نشرت خالهلا مقاالت وقصصا يف كث -
 اجلزائرية واللبنانية والسورية.
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دكتوراه جبامعة وهران ال لشهادةحتضر و حاليا متحصلة على ماجستري آداب من جامعة قسنطينة،  -
 أعمال غادة السمان.حول 

ّ منّأعماهلاّاملنشورة:

وقد  1997نة سجمموعة قصصية بعنوان "حلظة الختالس احلب"، عن دار الفارايب ببريوت  -1
 قدمت هلا الكاتبة الكبرية زهور ونيسي.

 .1999رواية بعنوان "مزاج مراهقة"، عن الدار نفسها، سنة  -2

 (.2003"اتء اخلجل" ) -3

 (.2006) "اكتشاف الشهوة" -4

 "أقاليم اخلوف". -5

وجاع يوان "أة كدمتارس الفن التشكيلي أيضا، وقد رصعت لوحاهتا بعض اإلصدارات اإلبداعي -
   ...صفصافة" للشاعر يوسف وغليسي، و "أزهار احلنني" للشاعر الراحل خضر بدور
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 نعيمة معمري: 

 ليست سوداء.صدر هلا رواية بعنوان :أعشاب القلب  روائية جزائية
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 هاجر قويدري: 

   لعليا املدرسة ة ابروائية جزائرية من مواليد مدينة تيبازة .إعالمية و أكادميية أي أستاذ-
و غدارة  لكرتويناإل للصحافة.متحص لة على شهادة املاجستري،و هي حتض ر للدكتوراه يف التحرير

 مضامينه. 

 2000لعام اعالمي قل اإلجمال الشعر.أم ا إعالميا فقد اقتحمت احلبداايهتا مع الكتابة كانت يف -
ىل عامل إمم رات "تها بدءا ابلصحافة املكتوبة مث العمل اإلذاعي الذي أتل قت فيه من خالل حص  

ىت تتفر غ حما بعد ها فيعن منصب و كذا العمل التلفزيوين الذي دام سبع سنوات لتتخلى االنرتنيت".
 للعمل األكادميي.

سيدي "لويل الصاحل قي عن اواثئلديها جتربة أيضا يف كتابة سيناريو االفالم الواثئقية منها الفيلم ال-
يث سل طت قالل. حالستبومدين".ابإلضافة إلىاألعمال الواثئقية اخلاصة ابلذكرى اخلمسني لعيد ا

 .رببرالضوء على عديد من الشخصيات الثورية و املدن اجلزائرية ومنها منطقة ال

 .2011حائزة على جائزة الطيب صاحل للرواية العربية عام  --

 من إصداراهتا:

 (.ANEP)منشورات  ، روايةنورس ابشا -

 

 

   

 مسينة صاحل:اي
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من كتاب الرواية اجلدد كم جيل االستقالل الثاين الذين تزخر هبم اجلزائر. من مواليد اجلزائر العاصمة، 
، وهي من أسرة جزائرية 1969يف قلب اجلزائر العاصمة عام ابلضبط حي بلكور )بلوزداد( العتيق 

مناضلة معروفة، شارك والدها يف احلرب التحريرية اجلزائرية العظيمة. كما استشهد عمها يف نفس الثورة 
 يف األراضي الفلسطينية. 1967التحريرية واستشهد خاهلا سنة سنة 

 سم يبدأ اآلنصاحل ا ينةصباح التونسية: "ايمسقال عنها األديب التونسي حسن العرابوي يف جريدة ال
ال  اجلديد الذي جلزائريالدم اولن ينتهي، ألنه ارتبط ابإلبداع اجلميل الذي ميضي هادائ واثئرا، إنا 

 ز".ملميخيشى من مواجهة املاضي والتاريخ معا، وهي ببساطة حبر الصمت من النوع ا

ياسية لوم السالع ئر، كما حصلت على دبلوم يفحاصلة على بكالوريوس علم نفس من جامعة اجلزا
السعودية  دبية منأائز والعالقات الدولية. كاتبة بدأت مشوارها األديب ابلقصة حيث حصلت على جو 

 ر الصمت علىألوىل حبها اوالعراق وتونس واملغرب واجلزائر، مث حتولت إىل الرواية حيث حصلت روايت
 عات قصصية.م. صدر هلا ثالث رواايت وثالث جممو  2001جائزة مالك حداد األدبية لعام 

ابء" وقليل لتقي غر ني نبدأت مسريهتها األدبية ابلقصة القصرية، حيث أصدرت جمموعتني قصريتني "ح
طن و عنوان  حتت من الشمس تكفي )وهي اجملموعة القصصية الثانية اليت صدرت طبعتها األوىل

عن دار  الصمت( )حبر الروائية، حيث صدرت روايتها األوىلالكالم(، بعدها اجتهت كلية للكتابة 
لثانية يتها اية، صدرت روا، وهي الرواية الفائزة جبائزة مالك حداد الروائ2001اآلداب ببريوت عام 

عن الدار العربية  2006، وصدرت روايتها الثالثة )وطن من زجاج( عام 2002)أحزان امرأة( عام 
ربية للدراسات ببريوت.. عن املؤسسة الع 2010تها الرابعة )خلضر( عام للعلوم ببريوت، وصدرت رواي

 سية.اشتغلت يف الصحافة الثقافية يف ناية الثمانينات، مث يف الصحافة السيا

ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّاملدروسةّصاتّالرواايتملخّ 
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّذاكرةّاجلسد
فقد كتبت هذه  –حسب ما جاء يف الرواية  –ملا كانت الكتابة هي السبيل لقتل من حنبهم  

دما يبا، وهذا بعيد، وغر ر الاء الوطن ليجد نفسه مبتو دي قصة املناضل "خالد" الذي لىب نالرواية لتحك
 لتحريرية.لثورة ااامت وجد أن النظام اجلديد ال يتوافق مع قناعاته والتضحيات اليت من أجلها ق

اية. حياة ابنة "سي الطاهر" خالد الذي أحب "أحالم" أو "حياة" اليت من أجلها كتبت هذه الرو  
ه إىل درجة " يثق بطاهربعيد جعل من "سي ال اب منه إىل حد  م "خالد" النضال، فصار مقر  الذي عل  

      اليت,ابنته ية ر البلد دايفتكليفه ابلعمليات الفدائية الصعبة واخلاصة، وحتميله مهمة تسجيل ابنته 
 مل يتسن له فرصة تسميتها بسبب استشهاده.

ياة هي الفتاة اليت متناها "خالد" عروسا لنفسه، ليجدها تتزوج من غريه إثر صفقة عقدها عمها ح 
 مع أحد الرجال السياسيني الفاسدين الذين كانوا خيونون الوطن يف السر.

   يكتب، إذن، خالد قصته مع الوطن، وخباصة مع قسنطينة، املنطقة اليت حتمل ذكرايته وجتمعه  
يج جسدها ا وتعار الحمهدهتا "حياة" مع مابعتبارمها من نفس املنطقة. قسنطينة اليت جس  مع حياة 

دا خال حبكم أن   لوحاته ا يفوطباعها وثقافتها. هي قسنطينة أو "حياة" اليت كان خالد غالبا ما يرمسه
 ضه عن الفراغ الذي تسببت فيه يده املبتورة.وجد يف فن الرسم ما يعو  

لصدف أن يلتقي "خالد" بـ "حياة" يف معرض أقامه بباريس للوحاته، ليستطيع أن وتشاء األقدار وا 
زوار وحىت غريها من ال ياة" عن"ح زز املالمح اجلزائرية أو إن شئنا القول القسنطينية، اليت كانت متي  ميي  

سنطينة صية قيد خلصو لفر اه عن الفتاة اليت كانت ترافقها. واليت ما لبث خالد أن اجنذب إليها حبس  
ة حب وعشق ا عالقهبطته وسكانا، ليتفاجأ أبنا "حياة" ابنة "سي الطاهر" رفيق النضال والذي رب

دة حليت زادت من العالقة لك امأساوية ابلنسبة إىل خالد الذي توالت خيباته إثر ت تهاوخيبة كانت ناي
 شعوره ابالغرتاب واألمل وهو يرى ضياع حلمه الذي طاملا متىن حتقيقه.

يف الواقع  ال أناإواحلرب،  رواية "ذاكرة اجلسد" هي رواية تتأرجح بني احلب وعلى الرغم من أن       
         على الرتحال قدرهتا ائيةرواية حتكي مغامرات اللغة العربية يف كربايئها ومشوخها جتسد معها الرو 

ابألحرى  سد، أواجل ذاكرة يف جسد هاته اللغة الفريدة من نوعها، واليت حيكي معها "خالد" قصة
عربية اليت علم اللغة اله أن تتبنتالذاكرة اللغة يف ترحاهلا عرب األزمنة، لتكون ذكرى إىل والد طاملا أراد 

 حرم منها.
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ّ
ّفوضىّاحلواس

د موعد آخر للروائية "أحالم مستغاّني مع اللغة العربية يف روايتها الثانية" فوضى احلواس، د  ويتجّ
رمست فيها  اء اليتلسودااليت تراوحت بني اجلنس والدين والسياسة، رواية حتكي إىل جانب العشرية 

  تقيا ة شهرين ليلدفرتقا ملني ااألوضاع السياسية الدامية حدود الالأمن يف البالد، حرب اللغة بني حبيب
ملطاف بوجود اناية  أ يفيف قاعة سينما حتت مرأى كاتبة حتب املواعيد واملواقف واحلوارات لتتفاج

 تطابق عجيب بني الواقع وروايتها.
رواية تبدأ بقصة قصرية عنونتها الكاتبة بـ "صاحب املعطف" ضربت فيها الروائية موعدا مع بطل  

 العالقة يفطة يرى السلهرواب من زوج منشغل عنها أبمور السياسة و  ورقي صنعته على مقاييس لغتها
 الزوجية عملية عسكرية حبتة.

لتمشف شة، وأطلق العنان ملكبواتهتا فيها رغباهتا املهم   ظإىل هذا احلبيب الذي أيق ر  فها، تمن عامل 
ب حت ع بني منفتضي يختلط عليها األمر، وختدعها حواسها،فتتداخل أحداث الرواية األحداث عن 

 ن يف النهايةمبن تظ لتقيومن أعجبت به، فتتيه يف ظل األحداث املتداخلة، بني الصحفي والرسام، فت
 أنه بطل رواية ذاكرة اجلسد.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّاألسودّيليقّبك

بني الكربايء والعزة، بني احلرب واحلب، والسياسة واألمل، بني الثراء والشهرة، تواصل أحالم ّ
، تكتب روحلن األوات لطرب،ايها لكتابة لغتها اليت ما لبثت أتسر القلوب، فعلى أنغام حتد  مستغاّني 

ة ها إىل مقاومرب غنائعطمح هذه املرأة قصة مطربة شابة من مدينة األوراس من أب جزائري وأم سورية ت
        طرة فسها مضنتجد اإلرهاب الذي كان سببا يف قتل والدها وشقيقها وهتديدها كونا معنية، ل

 ا أسره صوهتاب، بعدمحقة إىل السفر مع والدهتا إىل الشام، وهناك تنشأ بينها وبني ثري لبناين عال
تها اولة استمالاهتا وحمخطو  الشجي الذي مسعه صدفة يف إحدى القنوات التلفزيونية، مما دفعه إىل تتبع

ب ة، بعدما أعجدق فاخر  فناأبثان ابهظة يفبواسطة األزهار والرسائل وبطاقات احلفالت ودفع إقامتها 
 هتا ومشوخها الذي يشبه مشوخ األوراس.أبصالتها وعز  

السفر مع عشيقها إىل عواصم غربية، ال قيود لألخالق  وبعد قصة حب جريئة أخذهتا حد   
نه مل يرزق ولته كو  رجوالشرف فيها، ترتاجع بعدما عرفته عن هذا الثري الذي كان يعاين نقائص يف

ن رت أقر  فيت، أيلذي لن الده بولد، وأنه يرى فيها ما يكمل رجولته الضائعة، بعدما أخربها أبنا أم و 
ذي ون الزهري الابلل لهتستبدلنها لون احلداد األسود، دها هبا، وأن تنزع عقي  تتخطى كل احلواجز اليت 

نه طويال مي عانت الذ فوجئ الثري، والذي فهم من خالله أنا قد جتاوزت حمنتها، وختطت التناقض
 يف شخصيتها لتغين حلن األمل.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّالسمكّالّيبايل

هذا نساب ،يغرب ملشرق واملاين والتاريخ املشرتك بني امن الذات، من الالزمان، من تعايش األد     
ده وراين جس  نمل ا عيفهيم تللفة لألشخاص واألماكن والدالالت العنوان الذي تنفتح معه اآلفاق املخت

 ن من نور، جنم، ورميا.الثالوث املتكو  
ام لروائية )إنعابحر فيه تفريدا،  دة بني هذا الثالوث الذي تنبعث أنواره خالقة معها زمناعالقة معق       

ألداين اليت ا قبل ابة مبيوض( إىل األزل البعيد متسائلة عن األلف سنة اليت سبقت مولدها، عن حق
 ·موعدا معها  ففاهتا أن ختل  

هي ماكن، و عرب األ دها الوجود، تشع ومضات من شخصية نور اليت تنتقلكسبيكة نورانية خل       
ف قرن حسب بعة آالىل أر إبرهة كونية يتماهى معها عمرها الذي يعود تعيش كل األزمنة واألوقات يف 

 ع رميا.مهتا يقينها الراسخ، لتعود نور بذكرايهتا إىل دمشق الطفولة وحتكي عن مغامرا
األّنوذج  جل ميثلر ما وهو جننور فنانة تشكيلية مكتملة التكوين والثقافة واالكتفاء الذايت حتب     

 ملرموق، حتكيالثقايف ي وامن حيث الشخصية واملهنة والوضع االجتماعي واملاد الذي تتمناه كل امرأة
اليت  لوحة األزليةإىل ال انيةله عن صديقة طفولتها رميا، اليت حيس فيها جنم وكأن نور تضفي ملسات روح

ة  كأنا صور و فرتاضي اال ترمسها لشخص رميا، ولكنه يصاب ابلذهول حني يراها ألول مرة خارج العامل
افر ذفه عالقة تنض وتتقالغمو كريستالية سقطت من العامل النوراين فتأخذ عالقته بنور منحى آخر يلفه ا

عكس رمزية لضوء لتار اوجتاذب وتصادم تنسج خيوطها األحداث واألوهام املنبعثة واملتداخلة كأنو 
 التاريخ الغائر يف أتون الذات والعامل.

ّ
ّ
ّ
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ّأوشامّبربرية
 لتحكيملرأة،  ظلم اتفنن يف ة جمتمعالواقع تستقي "مجيلة زنري" أحداث روايتها اليت ترتجم ثقافمن    

طع رد تاة، فلم تستفا أية هبلم حتعن امرأة مثقفة مل يساعدها تعليمها العايل على بناء حياة أسرية كرمية 
عارفت عليها تاج اليت الزو  ، ذلك أنا ال متلك أتشريةظامل زوجاالعتبار لذاهتا املنكسرة حتت وطأة 

 وهي طفلة. غتصاهبااكم العادات والتقاليد، حىت وإن كان فقدانا لتلك التأشرية مفروضا عليها حب
عالقات ل كل الببا يف فشطفلة مل تكن لتدرك ركض الرجال وراء األهواء والشهوات، فكان ذلك س     

زوجها  اتضخ لطلبن تر ما كان هلا إال أاليت أقامتها مع العديد من الشباب وصوال إىل زوجها، ف
ا ال متلك خيارا آخر غري ذلكوعائلته،   .ألن 

ا العائلي وط سجنهن تفك خيأفلم يسعفها تعليمها وهي املمرضة  ،ر مصريهاامرأة مل تستطع أن تقر      
درا ومصدرا م ونيةدة نظرة ملرأالتنعم حبياة كرمية، بل زادته عمقا ومرارة يف ظل ثقافة قاسية تنظر إىل 

 للمال.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

ّأصابعّاالّتام
   ة ة ولوعة. زينا مبأساهت حياهتتدور أحداث هذه الرواية عن زينة الفتاة اليت مل يرمحها القدر فانت    

نب مل لونا وزر ذم  انوا حيكية  أهل القر  أو زيزي اليت ارتبط هبا هذا االسم املصغر حتقريا هلا؛ ذلك أن  
نة اهتامه خبيا ل ذنبم   يتح ألنا من دون محاية بعد وفاة والدها شنقا ألنه مللشيء إال  تقرتفه، ال 

قربة مس يف كوخ يف ا العانالتهالوطن، وهلث أمها وراء أضواء املدينة املغرية، فكان مصريها العيش مع خ
 القرية لتتقاسم معها أوجاعها ومعاانهتا.

غم ذلك مل ر ، ولكن التدريس اسة، وهذا ما جعلها متتهن مهنةقة جدا يف جمال الدر كانت زينة متفو       
 ة ومذنبة.رهم آثنظ يف ا كانتا أطراف احلديث، ألنيكن أهل القرية يكلمونا أو يتجاذبون معه

لص منهم انت تتمعليها، ك ان احلي هلا، وحماوالهتم املتكررة لالعتداءرغم مضايقات شب   زينة و    
به هلا أحد  فخ نصقعت يف، إىل أن جاء اليوم املشؤوم وو تحافظ على شرفها ل ابختبائها بني القبور

ا قام ابغتصاهبشروب و  املالشباب حينما ذهبت لتحضر مال الزكاة خلالتها من أمه، فوضع هلا خمدرا يف
، ن طريق حرقهامنها ع صواروا أن يتخل  وبعد أن مسع أهلها بذلك، حاولوا أن يتغاضوا عن األمر، وقر  

الذي الشاب ،هله لتغدو جثة هامدة ولكن روحها بقيت هائمة وغاضبة تعكر صفو حياة الشاب وأ
 فقد عقله وهام على وجهه فلم يفلح يف عالجه شيء.

ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

ّالذروة
لواقع لى احتيل ع تها اليتمن رمزية التاريخ اإلسالمي البعيد، تستوحي "ربيعة جلطي" فكرة رواي    

     عمل ت، سلطة الظلمو مليئة ابلشر ريضة مم يف أنظمته سلطة له الفساد، وتتحك  العريب الذي يكب  
 على قتل الطموحات واألحالم وتقييدها.

الفريدة  أندلس ·والسالم صورة حية للخري من األندلس، تستلهم اسم بطلتها )أندلس(، اليت تعد      
طة اهلرمة ل السلميث   سها حماصرة من طرف صاحب الغاللة الذيمن نوعها، والفائقة اجلمال جتد نف

ع منهم من يشب ر لنفسهتاخي أن م يف واقع الشعب؛ فال يهمه من أمرهم شيئا، إال  واملريضة اليت تتحك  
 غرائزه، ويزيده سلطة وعلوا.

فضل بلفتيات ااب وحسد أندلس فنانة تشكيلية، كانت دائما مميزة وحمط إعجاب الكثري من الشب    
لغاللة صاحب ا جعل ما ورثته من أنوثة وسحر عن والدهتا ومن وسامة وأدب وفكر عن والدها، ما

ته كانت مواصفا  اب مهماش ي  أ  مل حلبها ابلذروة، حبكم أنا متث  يعجب هبا لشدة ما مسعه عنها، ويلق  
 فريدة وعالية.

ل مهم يف مدخ نصبها فوق سريره، ومن مث   قهاصاحب الغاللة الذي جعل ألندلس لوحة كبرية عل      
سبب أنا ال برفضها، ب أجا سيدة املقام األول، ولكنه يفاللقصر، قرر أن يطلبها للزواج وجيعل منه

 تسعى وراء السلطة.
ث ن  مة املختويل خادو ى إىل عزل احلاكم من منصبه لتنتهي الرواية حبصول انقالب عسكري أد      

 م.ع على حاله، فلم يتغري شيء يف البالد سوى احلاكبقى الوضيحكم البالد، ل
حاشيته، استطاعت الروائية و له صاحب الغاللة الذي ميث   من منطلق الفساد األخالقي والسياسي    

"ربيعة جلطي" أن ترسم لوحة احلياة مبختلف مشارهبا، التارخيية والسياسية واالجتماعية... عرب لغة 
ساخر، تضع من خالله اجملتمع العريب حتت اجملهر وتنتقد سلطته شعرية وأسلوب روائي هتكمي 

 املريضة.
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ّانديّالصنوبر
لذي ا هذا اجملتمع من علياء الصحراء ومشوخها، تطل "ربيعة جلطي" على جمتمع الطوارق،      

تمع وغموض جما سحر د لنس  يت جتاملرأة الطارقية اجلميلة والفريدة من نوعها وال تعكسه البطلة "عذراء"،
 س املرأة، ويعلي من شأنا.الطوارق الذي يقد  

اجلزائر  اءت إىلجذراء اليت عسحرها على كل من يراها أو جيالسها، ب"عذراء" الطارقية اليت ألقت      
رهتا قد سبب عدمان بكالعاصمة رفقة خليجي وسيم تزوجها بعد حضوره حلفلة طالقها، طالقها الذي  

   يه كل ف تدعو حفال ت العادة بني سكان الطوارق أن تقيم املطلقةه قد جر على اإلجناب، ذلك أن
 من ترغب يف وجوده.

     ما و انتقاأمن شيء  عذراء اليت انتقلت من الصحراء للعيش يف مدينة ساحلية قصدهتا هرواب    
 أو حبثا عن شيء. من شيء،

غاايت زائر لفة من اجلن من مدن خمتلرهتا لثالث فتيات جئتعيش عذراء يف شقة تقابل شقة أج      
ز الذي ي  وي املمصحراوطموحات خمتلفة، أبت إال أن تشاركهن مهومهن وأن تروي هلن عن عاملها ال

 .ا تعيش فيهيتالاملدينة خيتلف عن 
حفلة  ترقص يف حتكي عذراء عن زوجها اخلليجي الثري الذي وقع يف حبها بعدما شاهدها    

، عه إىل بالدهمأيخذها وجها اهتا الساحرة واجلريئة، فما كان هلا إال أن يتزو طالقها، فاصطادته بنظر 
 ألنا مل تستطع أن تتأقلم معه ألسباب خمتلفة. ولكنها انفصلت عنه

الوسيم  ا الشابمسعود" هذومن الثري العريب، حتكي عذراء عن حارس فيالهتا يف اندي الصنوبر "     
 هام يف ملكوهتا وسحرها إىل حد اجلنون.الذي انتشلته من شبح البطالة، ف

ي ذيف صوهتا ال ل عذراء،بني هاته احلكاايت حتضر الصحراء إذن يف رواية اندي الصنوبر من خال     
ألنوثة صفة عل من ا، لتجي تعكسه مسرهتا النحاسيةذالاملتوح ش  تسمع منه حشرجات الرمال، ومجاهلا

 واحلياة.سة حتمل يف معناها كل معاين احلرية مقد  
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ّعرشّمعشق                                        
 

رة، عاملني هذه امل ت لتنقل لنابني خماضني، أو والدتني، تواصل ربيعة جلطي اإلحبار يف قلب اجملتمعا      
 دين.يتأرجحان بني ما هو واقعي وما هو خيايل، بني التاريخ واحلب، بني الفن وال

العشرية  لدت زمنطلة اليت و بني االسم املفروض )جنود(، واالسم املختار )زليخا(، تتأرجح حياة الب     
ض نتيجة املخا ي تلدهاها وهالسوداء، فتحمل معها معىن السواد الذي رافقها منذ والدهتا، بداية مبوت أم

آسيها وهو من أوىل ، فتكو بةيف نفس الليلة، لتتحمل املصي برصاص الغدر والدها الشرطيموت العسري وكذا 
 ·ربىكما حيتم عليها العيش مع خالتها وزوج خالتها بعد ما رأى فيها اجلميع نقمة  

ذ والدهتم، شخاص منعرتض األتعلى لسان جنني تبدأ أحداث الرواية لتنقل لنا املواجع واملعاانة اليت     
       ا ليتعلم ى اجلنني أيضإّنا علقط، و را على األم ففتكون أوىل هذه املواجع معاانة أمل املخاض الذي ال يعترب حك

 معىن املصارعة من أجل احلياة.
ل، وهو ما حة الشكألنثى قبيوتتواصل املعاانة حينما يكتشف أن اجلنني أنثى، السيما إذا كانت هذه ا    

 يزيد من معاانهتا.
س شكال فقط، ني النارها يف أعرأة ابعتبامن مفهوم القبح واجلمال، تزيح "جلطي" اللثام عن معاانة امل     

 دون الغوص فيما ميكنه أن جيعل منها متميزة أو مجيلة بشكل أو آبخر.
  ولدت قبلهاتها اليت، وكان ألخمن هذا املنطلق حتاول البطلة أن تنزع عنها اسم )جنود( الذي ألصق هبا     

الفائقة  ملتوفاةاختها االندماج مع ظل أ خبمس سنوات وماتت، لتطلق على نفسها اسم )زليخا(، وحتاول
د ما جيعل "عب ال، وهوومجا اجلمال يف جسدها واليت كانت خترج من هيكل الزجاج املعشق، ليزيدها ذلك ثقة

      ا، ليتوج أحاسيسهو اهتا احلق" الشاب الوسيم يقع يف غرامها رغم قبحها، وكان سببا يف اكتشافها لرغب
 واج.يف األخري هذا احلب ابلز 

ملقاومة كاايت ازائر، وحومن فكرة الوجع استوحت الكاتبة "ربيعة جلطي" أحدااث مهمة عن اتريخ اجل    
 املعشق الذي الزجاج ال منالشعبية اليت كان بوعالم يسردها عن أمه اجملاهدة )نورة( اليت تركت له هيك

من خمتلف  ة عاليةبدق ها اختريتالزجاجات اليت صنع من دت مجيع الرواايت على اختالف سرودها أن  أك  
ئس شبابيك الكناهرها، و د وأشسة واحلاملة لقيم روحية واترخيية فريدة كنوافذ أعرق املساجاألماكن املقد  

يها اهليكل اليت يرمز إلواحد، و مع الئيات، وهو ما يوحي بفكرة التعايش املشرتك بني األداين يف اجملتايدر ثالكاو 
 اجلسد.  نفسيفطلة )زليخا( أختها )جنود( خترج منه وتندمج معها الزجاجي الذي رأت فيه الب
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ّ
ّ

ّيفّاجلبةّالّأحد
 حدود يفرئ اقد يتيه الق بني األمل واألمل تكتب زهرة ديك روايتها يف اجلبة ال أحد، رواية،     

 عنوانا، املستمد على األغلب من قول احلالج "ما يف اجلبة إال هللا".
اء ل الرواية ور عيد" بطنتظر "الس"الفتنة الدموية الكربى" والقدر الدموي الذي كان يبني ما يعرف بـ     

فيها القتل  ليت طالالدم الباب، تستوحي زهرة ديك أحداث روايتها اليت دارت تفاصيلها زمن عشرية ا
 أصحاب البدلة الزرقاء، وأهل الفن بال منازع.

عقيدة اضح يف الو فاته كانت تدل على تذبذب السعيد، شاب يف األربعني من العمر، كل ص     
ي مسعه طرق الذد الوالعواطف عنده، والذي كان حيلم إبجياد وطن على مقاسه ليتالشى حلمه، بع

 خلف الباب.
بني  ع داخليه يف صرا اتالسعيد كان عامال يف املسرح، لذلك فبمجرد مساعه لذلك الطرق، حىت      

خذه وفه وأيلصه من خمن وراء الباب ليخله رج خلالطيف الذي من يكسر الباب ويذحبه، وبني ذلك 
 لدم.بعيدا عن أفكاره الدموية وتلك السكني اليت ترقص وراء الباب املتشوقة ل

اء هذه احوا دممن استب طرق جعله يستحضر التاريخ، بني صورته الدموية والصورة السلمية، بني    
هلا، يت عرفت جبماونية اللفرع..، وبني كليوابترا امللكة ااألرض الطيبة من رومان، ووندال وبيزنطيني.

ليت تنتظره أساة ان املمذلك اجلمال الذي جعل خميلته تسافر يف عامل الالمكان والالزمان كحل له 
ّخارجا.

ّ
ّ
ّ
 
 



  368 
 

 
 
 
 

ّبعدّأنّصمتّالرصاص
ة دوث فتنحان سببه تعد رواية "بعد أن صمت الرصاص" لسمرية قبلي صورة حية لواقع مرير ك    

د س  عية كبرية جتاث بواقألحددموية دامت عشرية كاملة بني أبناء الوطن الواحد، صورت فيها الروائية ا
 ·فيها ارتباط الوعي ابلظروف السياسية 

 كانت تقضي ر، واليتات اجلملت سنو رواية تعرضت فيها الروائية لفكرة املصاحلة الوطنية اليت ختل      
 ، وذلك مقابلألبرايءنهم اوالقتلة الذين تلطخت أايديهم ونفوسهم بدماء أبناء وطابلعفو عن اخلونة 

 شروط سطرت بنودها احلكومة.
التساؤل  ها معىن تفاصيليفرواية عرف معها الوطن قصة أخرى عن احلزن، عن األمل والضياع، حتمل     

ن ناء هذا الوطل من أبعز  برايءعما ستؤول إليه األوضاع بعد شالل الدم والفجائع اليت راح ضحيتها أ
 اجلريح الذي أصبح يئن وينزف حتت وطأة الظلم والقتل.

هذه  إبمكان وإن كان بني الوعي والالوعي تتنازع أجوبة تلك األسئلة عن إمكانية املصاحلة    
 ن يسامح.أحلرمات ح واض النتهاك األروا املصاحلة أن تنسينا مرارة الواقع، وهل إبمكان من تعر  

مة تهاك حر ة، عن انمن متازج الشخصي ابلوطين، حتكي "مسرية قبلي" تفاصيل عن أحداث دامي    
مة حلوادث األلياا لتلك اسينالوطن واألرواح ابسم الدين، وعن الوقت الذي يلزمنا للملمة جراحنا، وتن

ت هذا مد أن يصث بعتعاىل معها صوت الرصاص، فماذا سيحد تعالت معها كلمة "هللا أكرب" و اليت
 الرصاص؟

ّ
ّ
ّ
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ّ
 

ّاهلجالة
 تعترب اهلجالة" اليتمة بـ "ا املوسو بلغة شعرية يتزاوج فيها احلزن واحلب، تكتب "فتيحة بوروينة" روايته    

ار، لتجد ابق إنذسدون و ة، حتكي من خالهلا مأساة فقدان زوجها بصورة مفاجأة، جتربة إبداعية مر  
ية ما له وسط اجملتمعات، ، له من معاين الدون )اهلجالة( نفسها بني ليلة وضحاها حتمل لقبا جديدا

 إضافة إىل طفلني صغريين يتيمني حيتاجان إىل رعاية من نوع خاص.
ا وت زوجهم" حادثة فعلى وقع األحزان وقلب حمرتق بلهيب احلب تستحضر الروائية "بوروينة    

ميهلها  ا، أنوثة ملا وشباهبثتهأنو  يف عز   "مراد" الذي فارقها دون رجعة إثر سكتة قلبية مفاجئة، وتركها
فنه األبيض، يس يف كلعر املوت أن تنبض بروح احلياة. أنوثة خذلت وهي تستقبل زوجها الذي وصفته اب

 وهي بلباسها األسود املنقوش واملطرز ابألسى واحلزن.
اختار  جئ الذيها املفاعر صادقة، ولغة عنيفة عنف الفاجعة، تكتب فتيحة بوروينة انطفاءامبش    

عها هتا ووجع عدأحب فصول السنة إليها، وهو فصل الشتاء لتكون حبات املطر شاهدا على دمو 
 املطل على ذاكرهتا وذكراه يف أشهرها األربعة وأايمها العشر.

صراع هي  الوجع. زيد منعدة، أقل ما ميكن أن يقال عنها، أنا أطفأت أنوار احلياة، وحفرت امل   
متارس  م واألباأل ث عن بصيص أمل يعيد رسم طريق جديد حلياة تتنازعها واجباتضد احلزن، وحب

 ئب صرامته.ب الغام األفيها ذكورة ختدش حياء أنوثتها جامعة بني عطف األمومة وشفقتها، وبني حز 
راد"، طريق وجها "مىل قرب ز إعدة، لن تشرق بعدها مشس احلرية واالنعتاق لفتيحة إال لتكون طريقا     

تنسج لسحرها، ها و رسم احلزن خطوطها حلما رمست على وجهها مالمح شيخوخة مبكرة أطفأت أنوثت
 خيوط حياة جديدة عنوانا الوحدة والوجع.

ّ
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ّمزاجّمراهقة
هلا  ت من خالطواية سل  ر تعد رواية "مزاج مراهقة" أول رواية للكاتبة "فضيلة الفاروق" وهي      

 األعراف.ختلفة و امل ط حتت وطأة السلطاتقع اجلزائري الذي كان يتخب  الروائية الضوء على الوا
لشاخمة مشوخ األوراس من أرض ا تروي أحداث هذه الرواية حكاية "لويزا" الفتاة اجلزائرية املنحدرة     

 ائلتهاتمع بداية بعوى اجملل قد على كهذا الوطن. لويزا اليت تصارع من أجل الوصول إىل مبتغاها، فتتمر  
مل الكتابة تدخل عالائل اليت أرادت هلا الدراسة يف جمال الطب، غري أنا انضلت بكل الطرق والوس

 والصحافة الذي كانت حتلم به هرواب من الواقع املرير الذي كانت تعيشه.
ال لتغيري والنضاا" إىل لويز يف خضم التحوالت النفسية واملعيشية اليت كانت تعاين منها، سعت "و      
لصحافة اجدت يف ا، فو به تقرير مصريه رالختيار والعيش لتكون هي من جيدجل احلرية، حرية امن أ

 عيها.ق مسا، وحيق  اث أبواي إر والكتابة القصصية ما ميكنه أن يعرب عن غربتها يف جمتمع ال يرى فيها إال
   ربية إضافة لغة الع قسم اليف ظل هذه األوضاع، التحقت لويزا جبامعة قسنطينة لتزاول دراستها يف    

حيفة احب الصصيد إىل مزاولة النشاط الصحفي يف إحدى اجلرائد أين تعرفت على يوسف عبد اجمل
ا همله قدر ا حيمالذي أعجب بشخصيتها وبقدراهتا، لتنشأ بينهما عالقة حب حتمل من الغموض 

عد قصة حبها وفيق، بتبن احلائر، فتختلط عليها املشاعر والنفسيات بني حب األب )عبد اجلليل( واال
 ا.غالهلالفاشل مع ابن عمها الذي كان يرى فيها صورة املرأة النمطية، فحاول است

ه ما رى فيكانت ت  يات ألنادها حينما أتىب أن ترتدي احلجاب مثلها مثل ابقي الفتويتواصل متر       
رية اليت على احل فعل يقيدها وينحرف هبا وينحاد عن الطريق الذي رمسته لنفسها. والذي جاء كرد

 تعيشها الفتاة يف ظل الواقع الدرامي واإليديولوجي يف اجلزائر.
ّ
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ّءّاخلجلات

ه،  خترت ب جسد ملألنثى بسبارواية اتء اخلجل، رواية حتكي من خالهلا  "فضيلة الفاروق" معاانة      
 فكان رمزا ملعاانهتا وهتديدا حلريتها.

ات عايل صرختسببا يف  كانتتعود أحداث هذه الرواية إىل زمن عشرية الدم، تلك احلقبة اليت       
كانت شاهدا   دة اليتخلالالنساء الصامتة، صرخات كانت جتري أحداثها وتفاصيلها يف جبال اجلزائر ا

 ما عانت األرض بسبب املستعمر.حيا على معاانة املرأة بسبب جسدها مثل
احللول، ود و حلدت جمهولة ابني اجلسد املؤنث واألرض الطاهرة، تكتب الفاروق معادلة صعبة بقي      

 نوان روايتهااتبة لعالك خاص كتبت بدماء األنوثة وصرخاهتا، فلم يكن اختيار فكانت معادلة من نوع
ثة والكاتبة ق الباحت بصدو الدالالت نقلان صورة حتمل العديد من األبعاد )اتء اخلجل( عبثا، بل ك

 ائالهتنعشرف عرض حاالت وقصص لفتيات يف مقتبل العمر،قاومن من أجل الدفاع عن شرفهن و 
 وجمتمعهن. ولكن تعطش اإلرهابيني للجنس كان أقوى منهن.

ألنثى وهي مأساة ا نا عمقلقل العدل، السيف، املوت ... تنت بني اإليديولوجيا، التابو، الواقع،      
 ياهتا.يتها وححر  داملؤمنة أبنا حتمل يف جسدها املؤنث الذي فرض عليها ومل خترته ما يهد  

لنا كيف  ق لتنقلكتب الفارو تبلغتها األنثى الشاعرية، ،بلغة يتزاوج فيها األمل واحلب واحلنني      
ية ومت وحش قا، كيف للمرأة أن تعاين بسبب جسدها. عن ميينة اليتتستباح األنوثة وتغتصب

زيقة اليت خ، عن ر لرضو ااإلرهاب، ولكنها ماتت، عن فتيات اغتصنب وذحبن أببشع الطرق ألنن رفضن 
ه ا عاشته ورأتمت لشدة  جنانتحرت ألنا كانت حتمل يف أحشائها ثرة خطيئة مل ترتكبها، وراوية اليت

 وقاسية.من حلظات بشعة 
هي و يه وال مجل، فقة هلا رير ال ان"اتء اخلجل" رواية انطقة، وثيقة متثل دفع األنوثة لفاتورة واقع م     

سم اات حتت لفتيايف نفس الوقت تساؤل عمن أعطى هلؤالء املغتصبني احلق يف استباحة أجساد 
 اإلسالم الذي يبقى بريئا من كل ذلك.
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ّاكتشافّالشهوة
 

ا هو إال  ماألمر  يف حقيقة قد يقودان إىل االنفتاح على عامل اجلنس احملظور، ولكنه جريءعنوان     
 –وي هلذه ي األنثلوعاسيد كشف للمستور واملغمور، وخلخلة لنظام اجملتمعات، وزعزعة لكيانه، لتج

 . هع نزواتشبا إلوالذي يكون حكرا على الرجل دون املرأة حبكم أنا مل ختلق إال  ،الفكرة
 ملرأة املريرواقع ا كشف لنا لغتها اجلريئة ختوض "فضيلة الفاروق" يف حكاايت أبطاهلا نساء لتعرب   

 ا.حه الشرع هلن حق أابممها الذي ال يرى فيها إال رمزا للمتعة وآلة بيولوجية إلجناب األوالد، وحير 
تمعات يف اجمل وفو معر هحتكي لنا الرواية قصة البطلة "ابين" اليت جتاوزت سن الزواج حسب ما    

 لوحيد ممارسةه امه   غرتبمجها أهلها من العربية ودخلت سن العنوسة بوصوهلا سن الثالثني واليت زو  
 شذوذه يف ظل وثيقة زواج.

اول حعضهما، بعهما مع ما تكتشف "ابين" أخالق زوجها وتصرفاته الشاذة منذ أول لقاء مجبعد و   
ملؤسسة اب خارج ن احلعأكثر نفورا منه، وهو ما جعلها تبحث ر ألنوثتها، أصبحت من خالله التنك  

و اع رغباته ولهو إشب وحيدزوجها ال يهتم ألحاسيسها ومشاعرها، بل مهه ال الزوجية بعدما أدركت أن  
 بطرق غري مشروعة.

 لة وتفصيالهلها مجي رفضه أوتزداد اهلوة اتساعا بني ابين وزوجها لتصل إىل الطالق، الطالق الذ    
 رضخ هلما.ها مل تلكنرادع، و ال و بوسارعوا إىل عقاهبا بسببه، وكان ألخيها وأبيها دور املؤد  

 يف       انجحة  انت تبدوكوتواصل "الفاروق" نفض الغبار عن العديد من العالقات الزوجية اليت      
ىن ها أدطين يعأمظهرها، فاشلة يف أصلها، كقصة أختها شاهي اليت كانت تعاين من زوج رفض 

ا  بلة هو أن نيوما زاد الط حقوقها الشرعية ال لشيء إال ألنا أنثى واجبها ينحصر يف تلبية رغباته،
 ها.كانت تعمل دائما على إخفاء محلها وكأنا ترتكب جرمية يف معاشرهتا لزوج

حماولة منها  ويفرجل.رأة والعالقات اليت جتمع املهكذا إذن، قررت "فضيلة الفاروق" أن تغوص يف ال    
ة ثة يف الرواياملبثو  لقصصالتغطية جرأهتا يف احلكي جعلت من بطلتها تعاين مرضا نفسيا كان وراء كل 

 لك، فقد جعلتذرغم كل ا، و وكأنا هترب من نظرة اجملتمع إىل مثل هذه املوضوعات واجلرأة يف حتليله
        اص ع ال منمشرو  لشهوة أمراكتشاف ا أن  فكرة لسان العديد من القراء  د علىمن البطلة تؤك  
 من اهلروب منه.
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ّ
ّأقاليمّاخلوف

   رب  البشرية ويع ي النفسما يعرت  تبقى الكتابة يف نظر "فضيلة الفاروق" السبيل الوحيد إىل البوح بكل    
حلب واحلرب، ، بني الغربعن ضياعها، ويفضح العامل سياسيا ويكشف أسراره ودهاليزه. فبني الشرق وا

بني  ب فيها القتلة يتناو ريدفر آفاقا ل أحداث روايتها "أقاليم اخلوف" لرتسم جغرافية جديدة تصو  تتسل  
 املسيحيني واملسلمني حسب األزمنة واألمكنة وحسب األراضي واألوضاع.

        رق وذلكغرب للشه الد فكرة الصراع أكثر حينما تعلن عن احلقد الدفني الذي يكن  تتجس      
  أرحام نساءيفلزرعه  رقينيار ابألعضاء البشرية، وابلسائل املنوي للرجال الشسياسة االجت  من خالل 

كية بال ذ مريكية ال أأجنبيات ذات قدرات خاصة يف مراكز سرية ببريوت ليكونوا يف املستقبل عقو 
 ية.لروار مسريهتم املرغوبة أو تربطهم ببلدهم األصيل حسب ما جاء يف اجذور تعث  

ا حول كري فيهمن التف داث حتمل من الغرابة ما حتمل، وتنفتح على أسئلة جوهرية ال بدهي أح    
ت متزوجة ليت كاناكية عالقة الغرب ابلشرق، عالقة بدأت أحداثها مع "مارغريت" اجلاسوسة األمري

ج ب هذا الزوا يد لتخر قالوالت بلبناين كان يعيش يف أمريكا، تعود معه إىل وطنه حيث تطفوا الفوارق
       ه لزرعه جها وغري بزو  ح األصول احلقيقية ملارغريت اليت كانت تتاجر ابلسائل املنوي اخلاصضوتف

 ، لترتكه بعدالقهوة ب أويف أرحام أجنبيات، وكذا عقار مسح الذاكرة الذي كانت تدسه له يف املشرو 
 أن أدركت أبنه قد أصبح غري قادر على اإلنتاج.

عايش ربية اليت يتعات العاجملتم بني الشرق والغرب ال تزال قائمة ال سيما يف بوادر الصراع ويبدو أن     
ا تر واملوت لذؤر للتو بلها كفيها املسلمون واملسيحيون جنبا إىل جنب مثل بريوت، العراق،أمريكا وهي  

عرضها تها بعد لدي خيتلط األمر على مارغريت اليت تتحول إىل جاسوسة خائنة للجهة اليت تعمل
   نفسيتها  ان ميألكلذي  اتصاب الذي أثر يف نفسيتها بصورة إجيابية، حتول معها العنف والكره لالغ

 ب طاملا حبثت عنه ومل تتذوقه.إىل ح
لروائية أن احتاول  اخليانةعلى إيقاع اجلنس واحلرب واللغة اجلريئةـ، وبني حب الوطن واجلوسسة و    

 ألمكنة.تظهر الوجه اآلخر للبعد اإلنساين املرتبط اب
ّ
ّ
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ّ
ّأعشابّالقلبّليستّسوداء

 
ت إكمال هم املو ن مل ميهلتدور أحداث هذه الرواية عن وطن ارتبط امسه ابلدموع والذكرايت، مم     

الذي مل  ن القتلعية، عن الغربة، عن الضياع والوحش ،م، عن هتديدات وطن ينذر ابلفجيعةمشاريعه
 ت.املو  خيلف سوى الوحدة والدمار وذاكرة عن اخلراب، عن الوداع، عن الوجع و

إىل غاية املصاحلة  1988اهتا كل احلوادث اليت ارتبطت ابلدم منذ أكتوبر رواية مجعت يف طي      
    ن يعترب هروبه طن واألمن، عن رجل أم، لتحكي عن عقدة الو 2002الوطنية وابلضبط إىل عام 

 بالد فتقده يفالذي من القتل خيانة يف حق الوطن، رجل يهرب من بالد دافئة ليبحث عن الدفء ا
ه لذي كان حيضناألم ا لوطناالغربة، فيقع يف قبضة قتل من نوع آخر، قتل األماين واألحالم بعيدا عن 

 ·م قدره احلزينأبرضه الطيبة ومشسه الدافئة دفء مشوخه رغ
يت تنزع عنه اردة اللغربة الباقدر هرب منه، فأهداه إىل الفراق، إىل الصمت والنسيان، إىل داير       

وت، در واملص الغعلى صور القتلى ورصا دمية خشبية  هتيم وسط الالمكان مشاعره لتحوله إىل
 جسا يلفوت هابح امليف جحيم املوت حىت أص واحلب املستحيل يف ظل دمار الوطن الذي وقع 

ة زادت مر   ذكرايت سوى األايم ويسكن الروح اليت حاصرهتا السياسة فلم ترتك لشمس الوطن الدافئة
 مرارهتا مشس الغربة الباردة.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّنورسّابشا

ود منا بعيدا يعرواية ز  هذه الختتلط األزمنة وتتداخل يف استضافة األوجاع، واستقبال اهلموم، لتدخل عرب   
بطلتها  ئية على لسانه الرواتروي أمامنا الذاكرة لتكتب اترخيا جديدا فتنفتحإىل العهد العثماين يف اجلزائر،

ومة عرفت منذ نع هي اليتها، و إال أن تشاركنا إاي الوجع واحلرمان فأبت "الضاوية" اليت عانت من كل أشكال
جد  الصحراء لتيفد لتعب  جهه لا، ويهيم على و أظافرها معىن اليتم بعد ان اختار والدها أن يرتكها هي وأمه

ال يرجى  م اليتاألحالنفسها مع زوج أم سخرها للرعي، فكانت املراعي ابلنسبة هلا فسحة من األمل و 
 حتقيقها.

ألنوثتها  ول نظرةأهبا من  هو املرعى الذي التقت فيه بفارس أحالمها "الباشا آغا محدان" الذي أعجب   
 ، فطلبها للزواج، وأخذها معه إىل بلدة "الداميات"زةالزاهية واملتمي  

مل يكن سوى  أت أبنهنها تفاجل للضاوية فرصة لتحقيق أحالمها وللعيش الكرمي، ولككان هذا الزواج ميث      
 سجن للعذاب واإلهانة تفننت فيه الزوجة األوىل للباشا آغا محدان زوجها.

ت زوج إىل بي هتا، فتعودتتضاعف أوجاعها، وتزيد عذاابوبوفاة زوجها "محدان" بسبب مرض الطاعون،     
اثنية  ، لتتزوج مرةته معهاغادر م أمها اتركة طفلها الوحيد "إبراهيم" بعد ما رفض أهل البيت الكبري للساللة

النتحار ها تفكر يف ازان جعلملا وحوبعد وفاة ابنها إبراهيم ذي الثماين سنوات، ترث تركة أبيه وأ·وتنجب ابنة 
   ها لذي تركه زوجلكبري ابيت اضها على االنتقال إىل الة مرات، لوال اخلادم املالطي كيتونيوس الذي حر  عد

 .يف مدينة اجلزائر فاحتا هلا أفقا جديدا للحلم بعد كل الفجائع اليت عانتها
 تفاجأ بلحاق اي ولكنهم املالطوهكذا تغادر الضاوية إىل ذلك البيت مع ابنتها من الزواج الثاين واخلاد   

 ".وية "إبراهيمته الضاأمس البكماء "عائشة" هبا وقد تعرضت لالغتصاب يف الطريق وهو ما جيعلها تلد طفال
 ا عهد هبا. يكن هلوسا ملوهكذا تتغري حياة الضاوية بدخوهلا مدينة اجلزائر، لتعرف عادات خمتلفة وطق

ي انت تشكعندما ك زائر الذي أعجب هباتتزوج الضاوية مرة أخرى بكاتب الداي مصطفى حاكم اجل   
ت قريبة من بي ، لتصريسياسيعلى كيتونيوس الذي سرق جموهراهتا وأمواهلا فتدخل عاملا آخر يسوده اجلو ال
قليم  إسطنبول وإلعايل يفالباب احلكم، وما يطبخ فيه من معاهدات ومؤمترات، لعل أبرزها تشنج العالقة بني ا

 االختفاء يف ابان سبكهو ما  و ليون إىل مصر باجلزائر يف احليلولة دون دخول انم ااجلزائر، بسبب تقاعس حك
 الغامض لزوجها الباشكاتب.

ّكايتها.حاما مثل متد حرية الضاوية فتبقى معلقة ومع هذه اخلامتة املفتوحة واحلائرة تتجد      
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ّ
ّحبرّالصمت

 ة دافعابه المرأحإقطاعي كان عن عالقة األنوثة ابلوطن حتكي رواية حبر الصمت، عن رجل     
 دين.النضمامه إىل الثورة التحريرية، بعد ما كان خيون أبناء وطنه من اجملاه

االستبداد و قطاعية رحلة اإلمتعود أحداث هذه الرواية إىل زمن الثورة التحريرية، وابلتحديد إىل     
 الحي.صول الفحملال مخس والعبودية اليت كان يعاين منها املزارعون وهم يعملون كأجراء مقاب

اسم" ه "بلقلفرنسي امسانظام إقطاعي مثله "سي السعيد" الذي كان يعمل عند عميل لالستعمار      
 القرية. عمر  مدرسةعلم يفىل عمر وهو مإفه الذي أغراه للدخول معه ضد الثورة، ولكنه ندم بعد تعر  
وحبه  انه ابلثورة أن إمي، غريملسلحة وضرورهتاالذي كان له دور كبري يف دفعه لإلميان بشرعية الثورة ا

فزا كانت حافمر، عللوطن مل يكن واضحا، بل كان يلفه الصمت والغموض، إىل أن تعرف إىل أخت 
 النضمام إليها.من اضمام إىل الثورة اليت كان خائفا له لالن

ينال لموتنا  ستحقذي يسي السعيد على حب الوطن، ابعتباره الوحيد ال لقد حاول عمر أن يدل      
هدين ا أبحد اجملاها معلققلب خلوده، ولكنه كان يرى يف الوطن وجه احلبيبة اليت مل حتبه يوما، بل كان

، را من الصمتا إال حبمنه الذين انظم إليهم سي السعيد ضمن كتيبة ابلشرق اجلزائري، فلم يكن زواجه
كن دانا، فلم يا يف فقسبب ذي طاملا اعتربهزاد اتساعه وعمقه بعد ما فارقت احلياة وهي تلد ابنه ال

د، وهو من جدي ياتهحلألبوة واجب ومعىن إال بعد أن فقد ابنه بسبب اإلدمان، فخيم الصمت على 
 يرى نظرات ابنته الوحيدة، اليت حتمل معىن اللوم والعتاب.

دافعا  ن عشقهامر، فكافرواية حبر الصمت رواية انفتحت على دور املرأة يف الكفاح ضد املستع   
 أخطاء.لوطن، والتوبة والندم على ما فات من حلب ا
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ّ
ّوطنّمنّزجاج

 
هنه ذدر إىل رأه يتبايبدو هذا العنوان الشفاف واضح األحداث، فاضحا للدالالت، فكل من يق    

 صورةوتتعاىل  ة، تطفورواياملوضوع العام الذي تدور حوله الرواية، وهو كذبة الوطن؛ فعرب مراحل ال
رى لعلهم وطان أخأيف  الوطن املختلف الذي يهدي أبناءه إىل الغربة واملوت، ليضطرهم للبحث عنه

 جيدون فيها األمان والسكينة.
وطن ختلى  ا يف ظلبدو غامضيرواية تعاجل من خالهلا الروائية "ايمسينة صاحل" سؤال اهلوية الذي     

      يفرح و فالت، اس واحلبل راح يقيم األعر ، حياهلمللموت، ومل يشعر ابلذنب  عن أبنائه، فأهداهم
فجرت غضبه  ملنتهكةاؤهم على موهتم وذبوهلم، فال أرواحهم املعذبة حركت فيه حنوه عليهم، وال دما

 وكربايءه.
ملة م ابلعهله، يدفع كان الوطن يرقص على جثث القتلى جمامال األجانب على حساب أبنائ  قدل    

ات تتناقلها س إال افرتاءزائر لياجل ائر العزة والكرامة، مومهني العامل أبن ما حيدث يفالصعبة ليغنوا يف جز 
      لتزيد  ات أعدتثيليوسائل اإلعالم من أجل الدعاية املغرضة، وأن كل تلك الصور ما هي إال مت

 رة مرحبة.جتا ه املوتح فيمن حجم الفاجعة، وكأن بشاعة اجملازر ال تكفي للتعبري عن مأساة بلد أصب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّملخصّالبحث:

        مة  املوسو  ه الدراسةعلى ضوء وقع أنغام الذات و إيقاعاهتا ، و جلنا سراديب و مغاور هذ     
نصوص ىل مقاربة الإسعينا  . و قد«األنثى و إسقاطات الذات يف الرواية النسائية اجلزائرية املعاصرة »بـ 

مدى جتليات  نصوص عنذه الهابلذات األنثى واستنطاقها . و قد حاولنا مساءلة النسائية يف ارتباطها 
حيث دوره    لنسق منو ا ومتظهرات الذات األنثوية داخلها عرب مستوايت خمتلفة متحورت حول الل غة

ند ات و ينتهي عمن الذ نطلقيف عملية تشكيل الل غة األنثى.و كذلك يف السرية ابعتبارها فنا أدبيا ي
. لغة  اإلغراءخلقه ل وسرد ود اإلبداع . كما كان اهتمامنا منصب ا على اجلسد و دوره يف ختصيب الحد

ت ان عرب تقنياقد عمد وته. إضافة إىل التخييل و قدرته على جتاوز الذات و التماهي معها يف اآلن ذا
أنوثة  لذي يعكساو   و آليات سردية إىل بيان قدرة الذات على رسم خطاهبا الذي ينهض من ذاهتا

ّ                                        .احلرف و سحر املعىن اللذين حتكمهما الل غة و يرتمجهما الوعي

       تمد مشروعيتها فلما وطأت املرأة عامل الكتابة و اإلبداع ، كتبت ذاهتا بلغة أنثى تس             
... .فنهلت من معجمها اخلاص الذي يتشك ل وفقا  اختالفها النفسي و االجتماعي و البيولوجي من 

خلصوصيتها واختالفيتها .تلك  االختالفية اليت نستشعر فيه الل غة كحضور إنساين يقطر سحرا و أنوثة 
       ، ميارس إغراءه و فتنته ، ويعمل على خلق لغة جديدة أتخذ أسباهبا من عملييت اخللق و التوليد

ن ه التخييل الذي ميحو احلدود بني الواقعي و املخرتع ، فيجعل من اإلبداع يف مزاوجتهما ابلتخييل .إ
      النسائي عامة،   و الكتابة السردية خاصة عملية خلق متواصلة تنفتح على التأويل الذي يعمل

على ختصيب كتاابت املرأة يف حنتها لنصها القريب من ذاهتا. هذا النص الذي تتمشهد فيه أزمة الذات 
مبقدار ما يتمشهد خالصها من احملو  واإللغاء بغية املشاركة الفع الة يف االرتقاء ابألعمال الفنية النسائية 

    ى و إسقاطات الذات األنثوية خاصة و األعمال اإلبداعية عامة.و يتمث ل كل  ذلك يف حضور األنث
.                                                                 يف النصوص الروائية اجلزائرية املعاصرة . 
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Résumé 
           Au son des mélodies de la personne et ses rythmes, nous pénétrâmes au fond de 

cette étude intitulée, « la femme et les  retombées de la personne dans le roman féminin, 

algérien, contemporain. » 

              Nous nous sommes efforcés de faire une approche des textes féminins dans leur 

attachement à la personne et à son interrogation, et nous avons essayé de questionner ces 

textes sur la portée des performances et de figurations de la personne féminine, et cela à 

travers de différents niveaux centrés autour du langage et de la coordination et son rôle 

dans l’opération de formation du langage féminin, ainsi que dans la biographie en tout 

qu’art littéraire allant de la personne et se terminant aux limites de l’innovation. Notre 

souci est allé, aussi , au corps et à son rôle dans la fécondation de la narration et dans la 

création d‘un langages séducteur, en plus de l’imagination et sa force à dépasser la 

personne et à faire, dans le même temps, fusion avec elle. Nous avons en recours, à travers 

des techniques et des mécanismes narratifs pour montrer la force de la personne à 

dessiner son discours qui prend naissance en la personne elle-même et qui reflète la 

féminité de la lettre et la magie du sens que domine le langage et qu’interprête la 

conscience. 

 Lorsque la femme entra dans le monde de l’écriture, elle écrivit sa personne en 

utilisant un langage féminin qui prend sa légitimité dans ses différences psychologiques, 

sociales et biologiques… Elle puisa dans son lexique particulier qui se forme 

conformement à ses particularités et à ses différences et dans lequel nous avons le 

sentiment d’avoir un langage comme présence humaine pleine de magie et de féminité et 

qui séduit et charme et travaille à créer un langage nouveau qui prend ses moyens dans 

les opérations de création et d’enfantement dans leur mariage avec l’imagination qui 

éfface les limites entre le réel et le crée pour faire de l’innovation féminine, en général et 

de la narration, en particulièr une opération créative continue s’ouvrant sur 

l’interprétation qui travaille à fertiliser les écrits de la femme qui forge son texte qui est 

proche de sa personne et dans lequel nous distinguons la crise de la personne, en même 

temps que sa délivrance de l’effacement et de l’annulation en vue d’une participation 

efficace dans l’épanouissement des travaux artistiques féminins, en particulier et des 

travaux créatifs féminins, en général. Tous cela se représente dans l’existence de la femme 

et les retombées de la personne dans les textes narratifs féminins, algériens, 

contemporains. 

 

Les mots-clés : 

     La femme et le langage – le langage féminin – le langage de la personne – la femme et 

l’écriture – l’écriture et la séduction – la femelle et l’innovation – la coordination et la 

personne – le corps et l’écriture féminine – la personne et l’imagination. 
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Summary 

         Within the person’s melodies and rhythms, we penetrate the essence of this study 

entitled :  «Female and the Person’s Projection in the Algerian Contemporary Feminine 

Novels ». 

        We sought to make an approach of the feminine texts in their correlation and 

attachment to the female and by enquesting them. We tried to enquest these texts 

concerning to which extent does the feminine self appear in these texts throughout a 

different levels focused on the language and the arrangement in terms of its role in the 

feminine language formulation process, and also the biography since it is a literary art 

which starts from the self and ends at the creativity limits. Our interest was also focused 

on the body and its role in enriching the narration and in creating a seductive language, 

in addition to the fantazy and its ability in exceeding the self and blending with it at the 

same time. We  tried using a narrative technics and mechanisms to show the self’s ability 

in drawing its speech which springs from its self and which reflects the letter’s femininity 

and the meaning charm that are ruled by the language and interpreted by the awareness.  

        When the women has penetrated the writing world, she wrote its self using a female 

language that derived its legetimacy from her psycholgical, social, biological … 

differences. She drawn from her specific lexicon which is formulated according to her 

singularity and differences. This difference in which we feel the language as a human 

presence rich of charm and femininity practicing its seduction and trying to create a new 

language by maching the creation and innovation with the imagination. It is this 

imagination that erases the boundaries betwwen the realist and the inventor, and which 

makes of the female innovation in general and the narrative writing in particular a 

continuous process of creation open to the interpretation that seeks to enrich the women’s 

writings in her way of carving her text which is near to her self. This text in which we 

distinguish the self crisis at the same level of her getting rid of the concellation in order to 

participate effectively in the aupgrading of the feminine artistic works in particuar and of 

the creative works in general. All of this is caracterised by the female presence and the 

feminine person’s projection in the Algerian contemporary feminine narrative texts.  

  Key Words : 

        Women and the language- Female language- Self language- Women and the writing-

Writing and seduction- Women and creativity- Arragement and the self- The body and 

the feminine writing- The Self and imagination.ّ 
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