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  :الهـوامـش

، المركز الثقافي -الفضاء، الزمن، الشخصية -حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، : ينظر -1
                                                                 :، نقال عن247، ص 1990، 1العربي، بيروت، ط

Phllipe hamon, pour ststut sémiologique du personnage, p 134. 
                                                     .حسن بحراوي، المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ينظر -2

3- voir : charles grivel, production de l’interect romanesque, ed mouton, 
1973, p 120.  
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نماذج من األدب العربي الحديث، دراسات تطبيقية، منشورات و عثمان بدري، قمم: ينظر -4
                                                                                        .103، ص 2001ثالة، الجزائر، 

التوزيع، و ، دار الروائع للنشرربحث عن المهدي المنتظرحلة الو عز الدين جالوجي، حوبه -5
  . 11، ص2011، 1سطيف، الجزائر، ط

   .556المصدر نفسه، ص  -6
يوسف : توثيقو آبادي، القاموس المحيط، ضبط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز: ينظر -7

هـ  1426-1425التوزيع، بيروت، لبنان، و النشرو الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة
   .72م، ص  2005/
  . 13-12: ص ص ،ررحلة البحث عن المهدي المنتظو عز الدين جالوجي، حوبه  -8
  .9م ن، ص  -9

  . 11م ن، ص  -10
   .م ن، ص ن -11
  .13م ن، ص -12
ليلة، المجلد األول، الجزء األول، دار الفكر العربي، بيروت، و القصص الشعبي، ألف ليلة -13

  . 12، ص 2004، 10 لبنان، ط
  .11، ص ررحلة البحث عن المهدي المنتظو عز الدين جالوجي، حوبه -14
م،  1997اء الصحابيات، دار الضياء، عمان، األردن، ــأحمد الجدع، معاني أسم: ينظر -15

  . 38ص 
  .990، القاموس المحيط، ص يالفيروز آباد :ينظر -16
  .20، ص رمهدي المنتظرحلة البحث عن الو عز الدين جالوجي، حوبه  -17
  . 28 م ن، ص -18
  . 37 م ن، ص - 19
  . 40 م ن، ص - 20
  . 117 م ن، ص - 21
  .132 م ن، ص - 22
  . م ن، ص ن - 23
  . 257حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  -24
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  . 59 ، صررحلة البحث عن المهدي المنتظو عز الدين جالوجي، حوبه  -25
  . 60 م ن، ص -26
  .ن م ن، ص -27
  .145م ن، ص  -28
   :، نقال عن259- 258: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص ص : ينظر -29

Phllipe hamon, pour ststut sémiologique du personnage, p 143.  
  . 67، ص ررحلة البحث عن المهدي المنتظو عز الدين جالوجي، حوبه -30
  . 104م ن، ص  -31
  . 252م ن، ص  -32
  . 103م ن، ص  :ينظر -33
  . 245م ن، ص  -34
  . 244م ن، ص : ينظر -35
  . 31م ن، ص : ينظر -36
  . 42م ن، ص  -37
  . 84م ن، ص  -38
 النشرو مدلوالتها، دار الحكايات للطباعةو حسن نور الدين، األسماء العربية، معانيها: ينظر -39
  . 173م، ص  2004/ هـ1425، 1التوزيع، بيروت، لبنان، ط و

  . 249المرجع نفسه، ص : نظري -40
  . 51 م ن، ص -41

42- charles grivel, production de l’interect romanesque, p 120.   
   268ص  مدلوالتها،و حسن نور الدين، األسماء العربية، معانيها -43
  . 80 ، صررحلة البحث عن المهدي المنتظو عز الدين جالوجي، حوبه -44
  . 38المصدر نفسه، ص  -45
   .19مدلوالتها، ص و حسن نور الدين، األسماء العربية، معانيها :ينظر -46
   ، صررحلة البحث عن المهدي المنتظو عز الدين جالوجي، حوبه -47
   .م ن، ص ن -48
  .م ن، ص ن -49
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التكريني، دار توبقال للنشر،  شعرية دوستويفسكي، ترجمة جميل نصيف: ميخائيل تاختين )1(
 .9ص

 -  مفهوم الحوارية وثيق االرتباط بالتعدد الصوتي إلى درجة تجعل عملية التمييز بينها إن
صعبة، وتعكس الحوارية تعددية التشكيل المجتمعي اإلنساني وتعني بناءات نفسية مختلفة وبيئات 

". بوصفه نتاجا لتفاعل اللغة وسياق التلفظينظر باختين إلى التلفظ البشري "و ...وثقافات وأعمار
  .ميخائيل باختين، المبدأ الحواري، ترجمة فخري صالح:ينظر تزفيتان تودوروف

 - أنه الحدث : "والملفوظ هو ثمرة التلفظ، والتلفظ هو فعل إنتاج ملفوظ ما أو كما يقول ديكرو
فال وجود ) أنت) (أنا(ة للخطاب ، ويركز مانجونو على السمة التفاعلي"الذي يتشكل بظهور ملفوظ

، فكل أنا ترغب في إقامة تواصل مع )أنت(منتجة تطمح إلى التأثير في اآلخر ) أنا(لخطاب بدون 
  ).ذات أخرى(أنا أخرى 

  -  يتحدد الصوت السردي بحضوره في الحكاية وعالقته بالخطاب وترتيبه للعالقات الزمنية
لثالثة التي تتأتى من مقارنة معلومات السارد بمعلومات وعالقته بالشخصيات وبأصناف التبتير ا

للتوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى ثالث دراسات لجيرار جنيت وهي . الشخصيات
)Figures III ،Discours du récit  وNouveau discours du récit.(  

  

 -  دين جالوجي، هي الرواية الثالثة للكاتب الجزائري عز ال" 0=1+1راس المحنة "رواية
  .في مطبعة دار هومة بالجزائر 2004نشرها سنة 

  

  - يمكن للسارد أن يكون:  
 )Hétéro diégétique(خارج حكائي : غير ممثل في الحكاية -

 )Homo diégétique(داخل حكائي : ممثال في الحكاية -

  :وهنا يمكن أن يكون السارد
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 )Auto diégétique(هو بطل حكيه  -

  .شاهد/ مشاهد: وار الثانويةويؤدي األد  -     
  .19، ص 2004، الجزائر، 2، دار هومه، ط"0=1+1راس المحنة : "عز الدين جالوجي -1
جيرار جنيت، خطاب الحكاية بحث في المنهج، ترجمة عبد الجليل األزدي وعمر علي محمد  -2

  .258، ص 1996معتصم، الدار البيضاء، 
  .19، ص "0=1+1راس المحنة : "عز الدين جالوجي -3
  .20-19المصدر نفسه، ص ص  -4
  .20، ص "0=1+1راس المحنة : "عز الدين جالوجي -5
  .29المصدر نفسه،  -6
  صالح هو األنا الساردة واألنا المسرودة في آن واحد، على مدى عشر صفحات، أال يتعلق إن

  !األمر بنقل تجارب حية عاشها صالح؟
  .30، ص "0=1+1راس المحنة : "عز الدين جالوجي -7
  .33المصدر نفسه،  -8
  .38المصدر نفسه،  -9
  -  ذياب وعرجونة وصالح : وهم على التوالي 74إلى ص  55يجتمع خمسة ساردين من ص

  ).84(ومنير والجازية، ويتقاسم صالح وعبد الرحيم السرد في صفحة واحدة 
  

 -  لح فهو فعل فظيع وغير إنساني والد محمد أملمد مفخرة بالنسبة لصا" الحركي"وإذا كان مقتل
بالنسبة ألحمد أملمد ابن المقتول الذي يقوم بسرد الحدث ويعطينا صورة بشعة لجثة أبيه الهامدة 

(...) عظام الفقرات واضحة للعيان ... كانت القصبة الهوائية واألوداج مقطوعة"... في الوادي
راس : عز الدين جالوجي..."يةوكان لسانه قد خرج من فمه كل... كان مربوطا بسلك حديدي

  .94، ص 0=1+1المحنة 
  .23، ص 0=1+1راس المحنة :   عز الدين جالوجي -10
السرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم : جان جاك روسو نقال عن زهور كرام -11

  .64، الدار البيضاء، ص 1والخطاب، المدارس، ط
  .58، ص 0=1+1راس المحنة :   عز الدين جالوجي -12
  .61المصدر نفسه، ص  -13
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  .51المصدر نفسه، ص  -14
  . 100المصدر نفسه، ص  -15
  .64المصدر نفسه، ص   -16
، 2العربي، ط اإلنماءجماليات الصمت في أصل المخفي والمكبوت، مركز : إبراهيم محمود -17

  .138، ص 2002دمشق، 
  .138المرجع نفسه، ص  -18
  .31، ص 0=1+1راس المحنة : عز الدين جالوجي -19
  -  وتبدأ عملية تدريب األطفال الذكور على الخشونة واالستقاللية منذ نعومة أظافرهم وفي

الوقت نفسه يقوم المجتمع بغرس بعض التصورات في أذهان الفتيات حول ضعف بنيتهن 
  .الفزيولوجية وسرعة انفعالهن ونظرتهن الذاتية إلى األمور

، بيروت، 1ات في علم االجتماع، دار الهدى، طقراء: أوتيز نقال عن أبي بكر أحمد باقادر -20
  .33، ص 2004

  .211، ص 0=1+1عز الدين جالوجي، رأس المحنة  -21
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طبيعة منتوج عزالدين جالوجي، فهي مقاطع تشذيرية، تتمظهر سردا في مقاطع  وشعرا 
في مقاطع أخرى، لهذا رجحت مصطلح النّص الذي يعني  تشابك وتداخل األجناس األدبية 

  والنّصوص 
2 -  roland barthes, le grain de la voix, editions du seuil, paris, 1981, p 198.  

  . 8س، ص .يراجع عز الدين جالوجي، م  - 3
4-  ين جالوجيس، ص .م: يراجع عز الد  
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5-  voir   julia  kristeva, la révolution du langage poétique, editions du seuil, 
paris, 1974, p 580 .  

، 1نقد الحداثة في فكر هايدجر، الشبكة العربية لألبحاث، ط: لشيخمحمد ا: يراجع  - 6
  .  669، ص 2008بيروت، 

شعرية النّص الصوفي في الفتوحات المكّية، الهيئة المصرية : سحر سامي: تراجع  - 7
  . 31، ص 2005، مصر، 1العامة للكتاب، ط

8 - voir  roland barthes , s- z , editions  du seuil, paris, 1970, p 11.  

  .  09س، ص .عز الدين  جالوجي، م: يراجع - 9
  .  36س، ص .عز الدين جالوجي، م: يراجع - 10
  .  07س، ص .م  - 11
  .  34س، ص .م: يراجع -12
  .  48س، ص .م: يراجع  - 13
  .  09ص : س.م -14
  .  11. ن، ص.م  - 15
  . ن.ن، ص .م - 16
  . ن.ن، ص .م - 17
  . 15س، ص .م -18
الخيالي والرمزي، تر مصطفى المسناوي، منشورات ... جاك الكان، اللّغة: جعيرا - 19

  . 23، ص 2006، الجزائر، 1االختالف، ط
  . 46س، ص  .م: عز الدين جالوجي - 20
  . 19س، ص  .م: جاك الكان: يراجع - 21
  . 46س، ص .عز الدين جالوجي، م - 22
  . 08س، ص  .عز الدين جالوجي، م  -23
  . 52س، ص .م: ك الكانيراجع جا - 24
  . 14س، ص  .عز الدين جالوجي، م - 25
  . 28س، ص  .م -26
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يراجع روالن بارث، لذّة النّص، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد العاشر، مركز  - 27

  . 12، ص 1990اإلنماء العربي، لبنان، ربيع 
  . 53س، ص . عز الدين جالوجي، م - 28
  . 32س، ص .جاك الكان، م: يراجع - 29
  . 46س، ص  .عز الدين جالوجي، م  - 30
  . 30لذّة النّص، ص : روالن بارث - 31

32 - voir  roland barthes, s- z, editions du seuil, paris , 1970, p 19.  

  .  09س، ص .عز الدين جالوجي، م - 33
  . 59س، ص .عز الدين جالوجي، م - 34
  . 07س، ص .عز الدين جالوجي، م - 35
  . 31، ص س.م -36

37 - voir ; roland barthes, s-z, page 25 .  

  . 07س، ص  .عز الدين جالوجي، م -   38
39  -voir : christian vandendorpe, ‘’rhétorique de derrida’’, revue littératures, 
n° 19, paris, hiver 1999, p 3 . 

، ص 1996غرب، ، الم1996، 1النّص والسلطة، إفريقيا الشرق، ط: عمر أوكان -40
60 .  
منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري، : روالن بارث، هسهسة اللّغة، تر: يراجع  -41
 . 91، ص 1999، سوريا، 1ط

  . 62عمر أوكان، النّص والسلطة، ص : يراجع - 42
  . 26س، ص .عز الدين جالوجي، م - 43
، 1993 ، سوريا،1ط عبد العزيز بن عرفه، الدال واالستبدال، دار الحوار،: يراجع - 44

  . 162ص 
  . 83منذر عياشي، ص : روالن بارث، هسهسة اللّغة، تر: يراجع - 45
  .  7، ص "سرادق الحلم والفجيعة"عز الدين جالوجي، : يراجع -46
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  .65 ، ص50 ، ص38 ص نفسه، -23
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عز الدين جالوجي من األصوات الروائية الشابة التي استطاعت في السنوات األخيرة أن  - 1

بذكاء موقعها في خريطة السردية الجزائرية، لما تحمله أعماله من تعرية للواقع بالنقد تحفر 
والتحليل دون أن يتوانى في التوظيف الخيال ليرسم صورة بانورامية لمجتمع يفور ويتصارع فيها 

إبراهيم سعدي، تسعينيات الجزائر كنص سردي  .تتراجع قيمة الجمالية والقيمة بصورة مفجعة
  .2006جانفي \ 9ر الثقافي العدداألحرا

 .2000، 1سرادق الحلم والفجيعة، دار هومة، الجزائر، ط: عز الدين جالوجي - 2

جميل نصيف التكريتي، دار توبقال : ط، تر.مخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي، د: ينظر - 3
 .31 - 30، ص 1986للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

  :تفحص الموقع. جاحظ، بحث في المرجعيات والنصيات واآللياتالحجاج السردي عند ال - 4
www. Kotobarabia.com 

5  - qui a rapport au thème d' un mot: nouveau dictionnaire pratique, ( g- z), p; 2864. 

، ص 1989، شركة بابل للنشر والطباعة، الرباط، المغرب، النقد الموضوعاتي، علوش سعيد - 6
23.  
  .24م، ن، ص  - 7
  .م، ن، ص ن - 8
  .25، ص م، ن - 9
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لحميداني حميد، سحر الموضوع في النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، : ينظر - 10

  .38، ص 1990منشورات دار سال مطبعة النجاح الجديدة، 
  . 22، صسعيد علوش، م، س - 11
  .42م، ن، ص  - 12
  .م، ن، ص ن - 13
  .25ص  ، م، س،حميد لحميداني سحر الموضوع - 14
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2محمد مفتاح، دينامية التناص، تنظير وانجاز، ط -  15

  . 96ت، ص .د
، منشورات 1محمد األخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص، ومجاالت تطبيقه، ط - 16

  .100، ص 2008االختالف، الجزائر 
  .100م، ن، ص  - 17
ود، صدع النص وارتحاالت المعنى، حقيقة النص بين التواصل محم إبراهيم: ينظر - 18

  . 28-27، ص 2000، مركز االنتماء الحضاري، حلب، 1والتمايز، ط
  .30، ص م، ن: ينظر: ينظر - 19
الخامسة عالوي جامعة قسنطينة، شعرية الرواية وهاجس التجريب، في رواية : ينظر - 20

مارس  04ها من األستاذ عزدين جالوجي يوم ، دراسة تلقيت"سرادق الحلم لعزدين جالوجي
  .، على الفايسبوك2011

  ].من نفس الدراسة. [ م، ن، ص ن - 21
، دار دمشق، 1عبد الهادي عباس المحامي، ط: مرسيا إلياد، المقدس والمدنس، تر: ينظر - 22

  .9-8للطباعة والنشر، ص 
، المركز الثقافي 1د، طسعيد بن كرا: نزهات في غابة السرد، ترجمة 6أمبرتو إيكو  - 23

  .2005العربي، الدار البيضاء، المغرب، 
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،  1997ادوارد سعيد، الثقافة واالمبريالية، ترجمة كمال أبو ديب، دار اآلداب،  بيروت،  -1

  .274ص
-  يعتبر قانون اإلخباريةLa loi d’informativité  من ضمن القواعد التي صاغها غرايس

في حديثه عن مبدأ التعاون، وذلك يدخل في قصدية التواصل بين المتكلم والمخاطَب، وذلك بتقديم 
  .المعلومات الكافية للمخاطَب

2 -Voir : D. Maingueneau, pragmatique pour le discours littéraire, Nathan , 
paris, 2001, p128. 

الكاتب األديب عز الدين جالوجي، ضمن كتاب تجربة جزائرية بعيون مغربية، حوار مع  -3
قراءات لتجربة عز الدين جالوجي، تأليف ثلة من النقاد المغربيون، دار األلوان األربعة للطباعة، 

  .150، 149، ص 2012، 1ط
- في عز الدين جالوجي أديب جزائري وأستاذ األدب العربي، صدرت له عدة أعمال أدبية ،

كتاب النص المسرحي : (النقد والرواية والقصة والمسرحية، وأدب الطفل، ومن بين مؤلفاته نذكر
سرادق الحلم والفجيعة، : روايات ...في األدب الجزائري، كتاب شطحات في عرس عازف الناي،
 لمن تهتف الخناجر،: في القصة ...الفراشات والغيالن، راس المحنة، الرماد الذي غسل الماء

كما كان جالوجي مركز ...) ظالل وحب، الحمامة الذهبية: في أدب األطفال ...خيوط الذاكرة
عبد الحميد هيمة في : (اهتمام العديد من الكتاب، حيث كتبوا عنه وعن مؤلفاته، ونذكر من بينهم

الجزائري، عبد القادر بن سالم في كتابه مكونات السرد في النص  اإلبداعكتابه عالمات في 
وهذا الزخم في (...) قصصي الجزائري الجديد، محمد الصالح خرفي في كتابه بين ضفتين ال

  .التأليف من كلتا الجهتين يحيل إلى الحكم على هذا األديب بالموسوعية، والتعدد في الكتابة
للروائي الجزائري عز " الرماد الذي غسل الماء"قراءة في رواية –أحمد فرشوخ، الرد بالكتابة  -4
قراءة لتجربة عز الدين جالوجي، –تجربة جزائرية بعيون مغربية : ، ضمن كتاب-ين جالوجيالد

  .30ص
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، دار الروائع للنشر والتوزيع، الجزائر، 4عز الدين جالوجي، الرماد الذي غسل الماء، ط -5

  .06، ص2010
  .250الرماد الذي غسل الماء، ص -6
  .232الرماد الذي غسل الماء، ص -7
  .53الذي غسل الماء، صالرماد  -8
  .09الرماد الذي غسل الماء، ص -9

  .125الرماد الذي غسل الماء، ص -10
  .28الرماد الذي غسل الماء، ص -11
عز الدين جالوجي، : حفيظة طعام، شعرية اإليقاع في الرواية الجالوجية، ضمن كتاب -12

  . 65، ص2009سلطان النص، دار المعرفة للنشر، الجزائر، 
، 2000، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، 2سليمان، فتنة السرد والنقد، طنبيل  -13
  .105ص
قراءة في رواية العشاء السفلي لمحمد (الطاهر رواينية، تضافر الشعري واألساطيري  -14

  . 79، ص1994، جوان 3، تجليات الحداثة، ع)الشرقي
  .265عز الدين جالوجي، سلطان النص، ص -15
  -  بي (سعيد بالكتابة عن جدلية المثقف والسلطة، وهو قد قدم حوارات كثيرة عبر إذاعة اهتم ادوارد

البريطانية سعى من خاللها إلى تسليط الضوء على حالة المثقف في المجتمعات العربية في ) بي سي
إطار التوسع والسيطرة من طرف السلطة؛ وربما تكون ظروف المنفى هي التي دفعته للتأليف في هذه 

تعرض إلى صور المثقف وكيفية ) صور المثقف(والمؤسسة، ففي كتابه  اإلنسانالقة المعقدة بين الع
لكن تصدي المرء لهذا الخطر بمفرده أمر صعب، ...«: تواجده في المجتمع، إذ يقول في الكتاب

واألصعب حتى من ذلك هو إيجاد طريقة لتكون متماشيا مع معتقداتك، وتبقى في الوقت ذاته طليقا بما 
أو تغير رأيك، أو تكتشف أمورا جديدة، أو تعيد اكتشاف ما وضعته ذات يوم  فيه الكفاية كي تنمو،

لكن الوسيلة ... جانبا، والجانب األصعب لكونك مثقفا هو أن تمثل بعملك وتدخالتك ما تجاهر به
الوحيدة لتحقيق هذا االنجاز على اإلطالق تكمن في تذكير نفسك دوما بأنك أنت القادر، كمثقف على 

بين أن تمثل الحقيقة بفعالية على خير ما تستطيع، وبين أن تسمح بإذعان لولي أمر أو سلطة  االختيار
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غسان غصن، : ، ترجمة-1993محاضرات ريث سنة –ادوارد سعيد، صور المثقف » ...بتوجيهك

  .122دار النهار للنشر والتوزيع، لبنان، ص 
  . 38الرماد الذي غسل الماء، ص -16
  .43ماء، صالرماد الذي غسل ال -17
  .179الرماد الذي غسل الماء، ص -18
  .172الرماد الذي غسل الماء، ص -19
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