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   : مقدمة  
رؤية العامل، موضوع مهم، كثري التناول و البحث، حتـت أمسـاء و مفـاهيم           

" الذات و اآلخر"العامل، و صورة العامل، و منه البحث يف العالقة بني  ةمتعددة؛ كنظر
؛ذلـك أن  و هو أحد املوضوعات املشتقة من الرؤية الكليـة للعامل "صورة اآلخر"أو 

من املنظومة العاملية للثقافة؛ فال ميكن تصـور   اأصبح جزء رييةموضوع اآلخرية أو الغ
   .الذات بدون تصور اآلخر، يف ظل العالقات التشابكية اليت أفرزا العوملة

منـذ   كما قال جورج طرابيشـي،حاولت  العربية،باعتبارها فن اآلخر، الرواية و       
ختتزهلا معادلـة   ،د تكون مكرورةعرب حبكة تكا ،األوىل أن تتصدى هلذه التيمة البواكري

و فضاء مـادي مغـرق يف    ،الرجل الشرقي و املرأة الغربية ،بني فضاء روحاين طوباوي
  .معه دون أن تنقله نقال آليا مبحايثة الواقع و التماهي الشهوانية،

ق احلكيم ــإن ترسخ هذا املوضوع يف اخلطاب الروائي املبكر، جتسد على يد توفي     
كما كان حضوره قويا يف الرواية املغاربية  ريس و حيي حقي و الطيب الصاحل،و سهيل إد

حممد عرعار و  ،نظرا للظروف التارخيية اليت عاشها املغرب العريب،متمثال يف الطاهر وطار
يف  و احنصـر  و حممد زفزاف، و عروسية النالويت، و موسى ولد ابنو، و غريهم كـثري، 

يوهم نفسه، بأنه لـو   نأن البطل الروائي الشرقي، كاذلك  ،اجلنس بني العريب و الغربية
نال من الغرب بأسره، و لذلك فمعظـم أبطـال الروايـات     دنال من املرأة الغربية، فق

  .احلضارية جعلوا فراشهم ساحة للجنس و االنتقام و الثأر بل ساحة للحرب
اليت وقف  احلساسة من املوضوعاتيف الرواية العربية، و موضوع اآلخرية و اهلوية      

لعالقته باحلياة اليت نعيشها، و ما ينجم عنها يف املستقبل،تقاربا أو  عندها بعض الباحثني،
شـرق و  " :نذكر على سبيل اإلشارةتنافرا،بني األنا املغاربية و اآلخر األورويب عموما،

نا و األ"و لنبيل سليمان "وعي الذات و العامل"و جلورج طرابيشي" غرب رجولة و أنوثة
  .حملمد جنيب التالوي "الذات و املهماز"وملنصور قيسومة "اآلخر يف الرواية العربية احلديثة

لتغرف " متظهرات اآلخر يف الرواية العربية املغاربية"  بعنوان هذه الدراسة و تأيت       
اآلخر يف ثنايـا الروايـة    ة متثالتددالدراسات السابقة،من حيث األسس العامة،حممن 
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،فلوال اآلخر االستعماري االسـتغاليل،أو اإلنسـاين، أو   الشخصية و أثرها يفغاربية،امل
  .ما عرفت األنا هويتها و حقيقتها و حملها...احلضاري

لدراسة الفن الروائـي   يف النفس،تأكيداً على رغبة  وقد جاء اختياري ملوضوع الدراسة،
لطبيعته احلضارية املعتمدة على  مث ملغاريب،من وجهة صورة اآلخر أو ما يسمى باملثاقفة،ا

موسم اهلجرة " ،خاصةمطالعيت املبكرة لرواية الصراع احلضاريعلوم كثرية،باإلضافة إىل 
  ."إىل الشمال

 املغـرب  اليت عاجلت اآلخر يف املغاربية تأمام كم كبري من الروايا و ملا وجدت نفسي 
للجزائـري  "ما ال تذروه الرياح"رواية:و هي بعضها، ، االكتفاء بدراسةالعريب،كان البد
للموريتـاين  "مدينة الريـاح "لمغريب حممد زفزاف، ول"املرأة و الوردة"حممد عرعار، و 

الروايات املختارة،و هي األسئلة اليت عجت ا  على سبيل اإلجابة على وسى ولد ابنو،م
  اهلوية؟خر يف و هل أثر فضاء اآلكيف جتلى اآلخر الغريب يف املدونة الروائية املغاربية؟

القمني بالكشف عن املوضوع  على املنهج املوضوعايت ألنه املنهج النقدي اعتمدت     
حصاء، حيـث إحصـاء   روم حبثه، و هو فضاء اآلخر من خالل االعتماد على اإلالذي أ
يـذهب   او اآلخر مث التحليل، مث استخالص النتائج، كم وع األنامرادفات موض بعض

: على كثري من املنـاهج النقديـة   نظرا النفتاح املوضوعاتية،مث ردجان بيار ريشارائده 
  .و االجتماعيكاملنهج التارخيي، و املنهج النفسي، 

تأويلها، ذلـك   واألحداث لقراءة و متابعة بعض  لالستعانة ا ،مل أجد غضاضةو لذلك
بصعوبة تطبيق املنهج املوضوعايت، و لعل هاجس تطبيقه بصورة واضحة  ،بداية قرأ أنين

ـ و أخرت البحث إىل حني،باإلضافة إىل املعامل، هو أوىل الصعوبات اليت أرقتين  ة عـطبي
 .فة و علم النفس و االنتروبولوجياـالفلسك الذي يغترف من عدة علوم البحث

حسب ظـروف   ،ول األنا لتصبح اآلخرمعادلة األنا و اآلخر غري ثابتة،حيث تتحمث إن   
املكان والزمان، وطبيعة واجتاه العالقة بني طريف املعادلة، يف اإلطار الثقـايف والسياسـي   

وكذلك الطرف املقابل، أو اآلخر، وحسب الظروف ذاا، تتحـول  . الذي توجد فيه
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تبعـا   تحركةم ة بني املفهومني هي عالقةمما يعين أن العالق". حنن"أو" األنا"لتصبح هي 
 .للحراك الثقايف واالجتماعي، واحلراك السياسي أيضا

ربية املكتوبة خاصة إذا تعلق األمر بالرواية املغا.قلة املراجع اليت قاربت موضوعنا و أخريا،
  .باللغة العربية

رس و املصادر و متبوعة بالفهل و خامتة، ينقسم البحث إىل أربعة فصول ومقدمة و مدخ
  .املراجع

عالقـة متينـة    حول مصطلح الصورائية الذي له ،فقد أوجزت احلديث فيه ،دخلاملأما 
   .عالقة األنا باآلخر من خالل الرحالتو مببحث األنا و اآلخر،

  : نقاط ثالثعرب "  املغاربية العربية الرواية"عرضت يف الفصل األول
  .الرواية املغاربية إىلمدخل : األوىل 
 .نة الغربعلي الدوعاجي و جنس: الثانية

  .و توصيفها عناوين املدونة دالالت: الثالثة 
  الشخصية من وجهة نظرية،مث  وفيه درست "اآلخر الغريب"انبعنو الفصل الثاينوجاء   

االسـتعماري،و يف الوقـت    اآلخرو ،اآلخر الشاذو  ،بينت أنواع اآلخر؛كاملرأة اجلذابة
     .باآلخر املختلفة اااألنوات املغاربية و عالقبعض نفسه، وقفت عند 

ائي من حيـث  املكان الرو لدراسة "متظهر اآلخر عرب املكان"الفصل الثالثخصصت 
و اآلخر،و دالالـا علـى   طبات املكانية بني األنا التقا ، مركزا علىاملفهوم و األمهية

  ...الشخصيات،من حيث اجلوانب االجتماعية و النفسية و احلضارية
ـ  "خطاب اهلوية و جرح االغتراب"نوانحتت ع الفصل الرابعوانتظم   ،توفيه تعرض

الذات أو اهلوية،من خـالل العـودة إىل   بعد مدخل نظري، إلغراءات اآلخر، و وعي 
   .النبع

وقد ذيلت ذلـك   مستقبلية،وعرضت جممالً القتراحات  النتائج،يف اخلامتة أوجزت  و
  .رس للمصادر واملراجعكلّه بفه
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فإين أقدم شـكري   " يشكر اهللا من ال يشكر الناسال ": وامتثاالً لقول الرسول 
الذي كان نعـم املوجـه    شرشار رلقاداعبد :إىل أستاذي ،وتقديري الكبري ،اخلالص

واملعني ؛ استفدت من جتربته، ومشلين بعظيم حلمه ، وأفدت من توجيهاته املُسـددة،  
اهللا عني خري اجلـزاء   بأن جيزيه ،ولست قادراً على مكافأته إال بالدعاء النابع من قليب

  .اء ما قدم ، وأن يطيل يف عمره ، رافالً يف ثوبٍ من الصحةــلق
 كـل والشكر موصول ل ،شة لتفضلهم بقراءة هذا البحثكما أشكر أعضاء جلنة املناق

أسـاتذيت  ،وأخص يف ذلك ،أو دعاء مشورة،أو  بتوجيه،أو أعانين  عوناً،من أسدى يل 
  ...و زمالئي
يه ما وسعين من الدرس، ، وأفرغت فد بذلت يف هذا البحث جهداًنين قوأزعم أ        

، و أن يثري هذا البحث األسـئلة  الكمال، و كل أملي وال أدعي لتقصي،ا و واالطالع
يلقي الضوء على بعض الدروب اليت مل تطأها أقالم الدارسني، ليـنظم يف النهايـة إىل   

  .اجلهود اليت أجلت اآلخر
   

 .و اهللا املستعان                                                           
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  :مدخلال

  :الغرب و الصورائیة
ملـيالد   تإن الصورة الفضفاضة اليت رمست عن الغرب، و خاصة فرنسا، هيـأ        

و يهتم  ،يف األدب العريب احلديث  imageologieالصورائية مبحث علم الصورة أو 
   .أساسا، بالتصورات اليت ينتجها النص أدبيا كان أو فكريا أو فلسفيا عن اآلخرين

و  و اهلوية معا، و التصور هو التوهم خريةو مفهوم الصورة ألصق املفاهيم مبفهوم اآل     
اخليال و  يغلب عليهاكما قد  ،عناصر الواقعقد تكون فيها كثري من  اآلخر، فصورة احملتمل
   .من هذه الزاوية، هي متثل لألنا و اآلخر معا و الصورة، و االفتراء الوهم 

و الرواية هي اجلنس األديب اجلامع لرسم صورة اآلخر و متظهره، نظرا حلجمها و متتعها 
ليسـت هـي   بإمكانية السرد و الوصف و التحليل، و لكن هذه الصورة اليت ترتسم، 

 1"ليست شديدة التقرب منه و لكنها ليست خمتلفة عنه متام االخـتالف  "الواقع، فهي
ميكن أن تشكل تعبريا أدبيا عن فارق واضح بني ثقافتني؛ثقافة  ،فالصورة من هذه الزاوية

ميكن اعتبارها متثال لواقع ثقـايف و إيـديولوجي و    ،الشرق و ثقافة الغرب، و من هنا
  .ن مث، فالصورائية تتجه ملساءلة اهلوية و العالقات بني األنا و اآلخرو م.ختييلي كذلك

ينبغي اإلشارة إليه، هو أن هذه الصورة، لكل من األنا و اآلخر، هي صورة                                     و ما 
متخيلة، قبل أن تكون واقعية تستمد طبيعتها من الواقع، ذلك أن اخليال يف هذا اال،                                

ا معينا، هو يف التحليل األخري، مبين على             يسبق الواقع، و كل طرف رسم اآلخر رمس                
يا، و وعي            العربية مثال شوهها االستشراق                    و خلفيات و نوا فرضيات، فصورة األنا 

نوا يبحثون عن تلك                                 لغربيون يذهبون إىل الشرق، كا تشويها مقصودا؛فحني كان ا
إن  و  " الصورة املشوهة،أما ما ال ينسجم مع الصورة، فيتجاهلونه، و يولونه ظهورهم،                                

التجار مل يقتصروا فقط على كتابة حكايات سطحية و غريبة عن                              لرحالة و  هؤالء ا
                                                        

  82ص ،رنسي يف الرواية املغربية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائرعبد ايد حنون،صورة الف -1
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العرب،بل إم،و هذا هو األهم،قد خلقوا و ألفوا بأنفسهم خرافات و صورا، هي يف                                    
ية العربية           1" الواقع، من نسج خياهلم و تصورام               حاولت هدم تلك الصورة          " و الروا

رمسها، و رميها يف أدبياته و كتاباته و وسائل إعالمه                       املشوهة اليت غاىل اآلخر كثريا يف             
  2"املتطورة

و جيب أن نشري إىل نقطة هامة، و هي أن األنا يف الرواية العربية، ليست بالضرورة هي  
األنا العربية و اإلسالمية، و أن اآلخر ليس هو دائما الغرب؛ فقد يكون اآلخر فينا و 

إن :"أنا و آخر؛ و يف هذا املساق، أكد سيار اجلميل  أن األنا تغدو منقسمة إىل يمنا، أ
حبكم تطورات البشرية يف دواخل حصوننا العربية كاملغترب عن  اآلخر سيتواجد حتما

و هذا ما  3"الوطن و املشحون بآالمه و املكبوت بآماله و املنتكس يف أهدافه و مصريه
رة هو البعيد جغرافيا، أو فاآلخر ليس بالضرو:" أكده كذلك حيدر إبراهيم علي بقوله

صاحب العداء التارخيي، أو التنافس الدائم،إذ ميكن للذات أن تنقسم على نفسها و 
القادر  إلبراهيم عبد" إبراهيم الكاتب"يتجلى ذلك يف  4"حيارب بعضها البعض اآلخر

" رامة والتنني"ويف رواية  املازين، نرى أن األنا متثل املدينة وأن اآلخر ميثل الريف،
  .تتمثل هذه اجلدلية بالديانتني اإلسالمية واملسيحية الدوار اخلراط

نستنتج مما سبق، أن األنا العربية تشظت و انقسمت، فأصبحت أنوات متصارعة فيمـا  
بينها، بعدما كانت حمسومة يف السابق، يف صراع األنا العربية مع اآلخر األجنيب، و من 

  .ربية املعاصرة بنوع من التعقيد و الغموضمث، فان هذا التشظي، وسم الرواية الع
  
  

                                                        
 27ص، 1988يناير -1ط،يروت،مركز دراسات الوحدة العربية،صورة العرب يف الصحافة الربيطانيةحلمي خضر ساري،- 1

لنشر و التوزيع، اململكة األردنية األهلية ل ،التحوالت العربية إشكالية الوعي و حتليل التناقضات و خطاب املستقبل،سيار اجلميل  - 2
  115ص،1997 1ط ،اهلامشية

  126ص،املرجع نفسه -3
 1999، 2العريب ناظرا ومنظورا إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط: صورة اآلخر،طاهر لبيب و آخرون  - 4

 111،ص
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  .المبكرة آلخر في الروایة العربیةا 

أن اإلرهاصات األوىل حلضور              1الدراسات األدبية          بعض أكدت     : الطهطاوي و الغرب        
من بني أهم تلك       إن  اهلناك، و       إىل  بدأ عرب الرحالت العربية            ، اآلخر يف املخيال العريب          

ختليص اإلبريز يف      "  كتابه   ي اليت ترمجها     فاعة الطهطاو     هي رحلة ر     ، الرحالت الفاعلة       
    "يص باريزتلخ

 دون روية       أحضانه   و االرمتاء يف  ،بالغرب اإلعجابميثل بدايات االنبهار و  ،كتابه هذاو
أن   الذي جيب    هي النموذج      -يف رأيه    -إذ إن أفكاره و قيمه و تقاليده و معيشته       ،و وعي

كان يف   الكتاب   ف   ، لذلك   و ،  رية على وجه اخلصوص       و املص    ، تتبعه األنا الشرقية عموما         
ر حماسن فرنسا و مفاتنها، و كثريا من جوانبها االجتماعية، و االقتصادية و    يصوت ،جممله

  ... السياسية، و التربية و التعليم و قيمها
 و ، شرقيتني أول رحلة إىل الغرب يف عقر داره، واصفا إياه بعينني                         ، و تعترب هذه الرحلة       

بية                    لرحلة  فا  ، لذلك   لغر ا تفاصيل احلضارة  للتعرف عن كثب، عن  لفرصة  ا  2"منحته 
يف تطبيق ما شاهده يف الغرب، و آمن به، عندما توىل                     ، أناه   ليشرع عند رجوعه إىل         

  . 3مسؤوليات التعليم يف مصر
 انتقاصه من األنا املصرية          و ،  إن ضعف أنا الطهطاوي، و اجنذابه غري الواعي إىل الغرب                        

إذن   :"  قوله  هذا   د، يؤك   و هي اللغة العربية        اهلوية،    ول هدم ألحد عناصر     يكون مع جعله
اللغة أداة للتقدم، و اللغة العربية عاجزة عن نقل العلوم و الفنون، فهي حبكم قيودها و                                  

  .4"ن تكون أداة للتقدمال تصلح أل أحكامها النمطية،

                                                        

الرحلة إىل الغرب يف         -  1985 لنبيل سليمان   وعي الذات و العامل          -  1977شرق و غرب رجولة و أنوثة جلورج طرابيشي                  : انظر    1
الذات و املهماز حملمد          -  1994األنا و اآلخر يف الرواية العربية احلديثة ملنصور قيسومة                         -  1991الرواية العربية احلديثة لعصام ي               

  .1998جنيب التالوي 
  28، ص1988صيف ،، السنة الثالثة10:جملة احلوار، فصلية فكرية ثقافية العدد ،الطهطاوي و الغرب، معني الطاهر -2
 33، صاملرجع نفسه -3
  35، صاملرجع نفسه -4
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كتاب تتمثل يف  ،كذلك ،البدايات األوىل اليت تؤرخ للعالقة بني الشرق و الغرب     
الـذي كـال فيـه الفضـائل و احملامـد       و"عيسى بـن هشـام  "يف حممد املويلحي

ما زال يعيش على منط األقـدمني   ،ميرى أن األنا متخلف جاهل ظالي"حيث،للغرب
 كالعلم والصناعة ،خطا خطوات جبارة يف شىت ااالت ،حني أن اآلخر ، يفالسلفيني
يصف أخالق  ،كن باملقابلو ل1"حلياة االجتماعية والفكريةواآلداب والتربية وا والفنون

الكثري من  ،هلذه املدينة الغربية:" يقول على لسان حكيم فرنسي .اآلخر باملاجنة الفاسدة
و  ،و ال تبخسوها قدرها ،فال تغمطوها حقها ،كما أن هلا الكثري من املساوئ ،احملاسن

   2"خذوا منها ـمعشر الشرقيني ـ ما ينفعكم
نسا               و  فر عند حممد حسني هيكل حني وصل  نفسه،  ل  األمر  لدهشة      " يلتقي  ن،  با ال  إ

ملغتبط   لوصول           ا ا ليت غمرت من سبقه يف  ا ،      ة  لغرب  ا ىل  ملصري          إ ا يدخر  لن  لذلك  و 
بد                 يعرف،  ما ال  على  لتعرف  ا ا يف  لنجيب جهد ملتاحف          ء ا ا د  تيا ر ا . من  . يعطي   . و 

ه،و عن الفتنة اليت أيقظت فيه           رمبا ،صورة عن الغرب الذي فتن    " مذكرات الشباب"كتابه
  3"أسئلة شرقية كثرية

من   ا خلقت من ضلع الرواية الغربية بدء             ، ذهب بعض النقاد إىل أن الرواية العربية                       
، كطه حسني    4البعثات األوىل، و سفر الرواد األوائل للسرد الروائي إىل الغرب للدراسة            

اليت حتكم الفن الروائي، و             الغربية    متأثرين بالعناصر الفنية        ، غريمها   و و توفيق احلكيم،       
من حيث نشأة الرواية و          "  ، فان مقولة اآلخر، هي مقولة مؤسسة للرواية العربية                     لذلك  

بل و حىت تطورها يف الثقافة العربية احلديثة، كنوع أديب طارئ و مستحدث،             ،ظهورها
  5"لقاء بالغربنور قبل صدمة الالما كان مقيضا له أن يرى 

                                                        
  350ص ،1964 ،الدار القومية للطباعة و النشر 4ط ،املكتبة العربية ،املويلحي،حديث عيسى بن هشامحممد  -1
  351ص ،املرجع نفسه- 2
 184،ص1،1999،طاملركز الثقايف العريب، نظرية الرواية و الرواية العربية،فيصل دراج- 3
  .الصاحل توفيق احلكيم و حيي حقي و الطيبطه حسني و  :كان بسبب الدراسةالغرب  إىلمعظم الروائيني  الذين ذهبوا  -4
 طاهر لبيب و آخرون، ،ياضمن نقد اآلخر إىل نقد الذات يف أصوات سليمان ف:صورة األخرى يف الرواية العربية  ،جورج طرابيشي -5

  797ص
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ية العربية          ، طرحت العالقة بني الشرق و الغرب                        منذ القرن التاسع        ، يف الروا
و صورتنا عن     " احلضاري      اآلخر   من خالل صورة       األنا   و حاولت رسم صورة         ، عشر 

تنا ال تتكون مبعزل عن صورة             تعكس مبعىن ما     اآلخر   صورة    أن  كما   ، لدينا   اآلخر   ذا
  1"صورة للذات

 خيتزل ذاته،      ، اآلخر   ألن اآلخر مكمل للذات، ومن خيتزل               اآلخر ينفي ذاته،          فمن ينفي  
و قد أكد هذا التالزم التلقائي              . تقتضي وجود آخر متعدد         ، ذلك أن الذات املتعددة            

األنا و اآلخر مولودان          :"قائالجيمس مارك بالدوين علماء النفس و االجتماع،فقد أكد 
  2"معا

قوة التيار الغريب يف التغلغل يف            " م العرب بالغرب جتلى يف          و مما شك فيه،أن اهتما              
و لعبت البعثات العلمية دورا خطريا يف عملية                 3" اجلسد العريب املثخن باهلزائم و اجلراح           

شكل استعماري و شكل     : انفتاح العرب على الغرب، و هذه العملية اختذت شكلني                    
  .املثاقفة

يتها إىل اليوم            الزمت الرواي        خطرية    تيمة فإذن، حنن أمام          ما دام أن       ، ة العربية منذ بدا
يف الرواية        أمهيتها    أن   و -بتعبري أمساء العريف       –اآلخر هو اجلزء امللعون من خريطة األنا               

  4:ات، نذكر منهايبدء من السبعين ،عكستها مجلة من الدراسات إمنا ،العربية
  1977جلورج طرابيشي  أنوثةشرق و غرب رجولة و  
  1985نبيل سليمان ل ملو العا الذاتوعي 

  ي لالرحلة إىل الغرب يف الرواية العربية احلديثة 1991عصام 
  1994نصور قيسومة ملاألنا و اآلخر يف الرواية العربية احلديثة 
  1998مد جنيب التالوي حملالذات و املهماز  

                                                        
 812، ص1999، 2صورة اآلخر، العريب ناظرا ومنظورا إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط ،ب وآخرونطاهر لبي -1
 812صاملرجع نفسه،  - 2

 327، ص2001، 1عبد الرمحان بوعلي، الرواية العربية اجلديدة، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، وجدة، ط - 3
   هي باحثة تونسية. 
  2002كانون األول ، 380:العدد ،،جملة املوقف األديب دمشقيف الرواية العربية  اآلخررؤى ،هيف  بوأعبد اهللا  -4
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متثل خرقا لثوابت       ،  1972و اليت نشرها سنة       ، لسليمان فياض    "  أصوات   " رواية      و  
لثالثة    و حتوال مس البناء الفين،           ، ط الذي سارت عليه الرواية احلضارية العربية                   املخط  

  :اعتبارات 
 .الشرق إىلحيث األنثى الغربية هي اليت تأيت  ،عكس املسار اجلغرايف لألحداث −
بدال من الرجل الشرقي؛           ، تتقمصها األنثى الغربية        ثالبطولة، حي     عكس دور      −

ملغترب             ا زوجة  نسية  لفر ا مل   فسيمون  ه         ا لبحريي،  ا مد  لشخصية    يصري حا ا
 .احملورية

آخر كوا      ي؛ فه  " آخر اآلخر     " و أُدخل مفهوم جديد          ، اآلخر   عكس مفهوم     −
  .وافدة من الغرب، و هي آخر ألا إمرأة أو ألا أخرى

  1:يف مسات مشتركة شبه ثابتة و هي جتتمع هذه الروايات      
 .علمي أو األديب أو الفينالبطل يسافر إىل بلدان أوروبا بغية التحصيل ال .1
 .ينتمي أبطاهلا إىل طبقة املثقفني .2
 .حيث تعترب كل رواية مبثابة جتربة ذاتيةأرخت ملؤلفيها من خالل أبطاهلا، .3
جنست العالقة بالغرب؛رد املثقف مل يكن موضوعيا مبنيا على أسس فكرية،بل                         .4

 ". لن يرد كمثقف بل كذكر"كان رد الفعل جنسيا
 .لفني أكثر من التعبري عن رؤيتهم للعاملعربت عن ثقافة املؤ .5
 .باريس و لندن:اإلطار املكاين للصراع احلضاري بأبعاده التارخيية هو .6
 .إن الشرق شرق و الغرب غرب: انتهت كل الروايات بفكرة .7
الشخصية الرئيسية هي رجل ألنه املعين بشكل مباشر مبسألة الصراع احلضاري،                      .8

 .ثأره يتم وفق طقس جنسي نأل
   .االنبهار باحلضارة الغربية جسدت .9

                                                        
  83-82ص،املركز الثقايف العريب ،دية يف التناص و الرؤى و الداللةاملتخيل السردي،مقاربات نق،إبراهيمعبد اهللا انظر  -1

    2002السنة  380جملة املوقف األديب، دمشق عدد  ،رؤى اآلخر يف الرواية العربية،د عبداهللا أبو هيفو    
  331ص،الرواية العربية اجلديدة،عبد الرمحان بوعلي:و انظر كذلك    
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و بعد، فان الرواية املغاربية املكتوبة باللغة العربية متثلت املسارين؛املسار األول                                           

و متثله    حيث رحلة األنا إىل فضاء اآلخر،كفرنسا و اسبانيا و غريمها، ملربرات خمتلفة،                              
و املسار    حملمد زفزاف،      "  ة املرأة و الورد         " حملمد عرعار، و       "  ما ال تذروه الرياح          "   رواية    
ملوسى  " مدينة الرياح      " ،متمثال يف رواية        جتري األحداث يف فضاء األنا              املعكوس، إذ الثاين

  .ولد ابنو
ثنائية األنا و اآلخر،هي نفسها             مث هل السمات اليت ومست الرواية العربية اليت جسدت                      

  اليت جندها يف الرواية املغاربية؟
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  :الروایة المغاربیة

ا ترتبط جبغرافيـة  أل ،حمفوفة باملصاعب و املتاعب ،الكتابة عن الرواية املغاربيةإن         
ن الصـعوبة  و أل ،أكثر من خصوصية فكرية و ثقافية و أدبيـة  ،، و بالتايلأكثر من دولة

  .باللغة العربية و اللغة الفرنسية كتبت-أي الرواية-يف أا  ،كمن كذلكت

ال على الرواية العربية ، ألا رواية حتمل خصائص مسرية و الرواية املغاربية هي أمنوذج د
  . املشهد الروائي العريب ، من خالل النشأة ، والتطور ، واجلماليات

جولة بـني حانـات   " على يد علي الدوعاجي يف ،أول عمل روائي تونس ظهر يف      
اهليفاء و سراج  "برواية  1906سنة كانت البداية و إن ، 1935سنة "البحر األبيض املتوسط

 للصـادق الرزوقـي،مث  " سيةالساحرة التون"رواية  1910لصاحل السنوسي، مث تلتها " الليل
و " السـد "و  1945"مولد النسيان"و  1940عام"حدث أبو هريرة قال"حممود املسعدي يف 

  ".التوت املر" حممد العروسي املطوي يف

و عبـد الكـرمي    1957 "يف الطفولة"روايته أما يف املغرب،فقد أصدر عبد ايد بن جلون
  .1972سنة "املرأة و الوردة" و حممد زفزاف" دفنا املاضي"غالب

عندما بـدأت   1971عام  يعرف ميالد الرواية، مغاريب آخر قطر و تعترب اجلزائر،          
على السبعينات عقد " و لذلك أطلق واسيين لعرج. الرواية باللغة العربية بالنشر و االنتشار
 روايـة ) 22(اثنـتني و عشـرين   ذكر حوايل و  1"الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة العربية 

  .وقتذاك باللغة العربية ظهرت

                                                             
 111، ص1986 ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر،واسيين األعرج  1
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و تأخر اإلبداع الروائي يف اجلزائر، يرجع إىل طول فترة االستعمار الفرنسي، حيث توىل  
نضال و الثورة لدحر الشعر مسؤولية شحذ اهلمم، و إذكاء احلماسة لدفع اجلزائريني إىل ال

العدو، و من مث، فان عدم االستقرار النفسي، كان قمينا بتـأخري الروايـة،ألن القلـق و    
 نإ"االنفعال، مل يكن ليسمح بامليل إىل هذا اجلنس، ألنه يتطلب الدربة و العمق و التروي 

الظروف اليت كانت تعيشها اجلزائر، يف النصف األول من هذا القـرن، كانـت انسـب    
   1"هور فنون الشعر و اخلطابة و الرسالة و املقالة منها بفن الرواية و القصة الطويلةلظ

حكاية العشاق يف احلـب و  "هو إمناأن أول نص روائي عريب  ،حممد بشري بوجيرة ويرى 
لتوفره على كثري من املميزات و اخلصائص الفنيـة   1845سنة  إبراهيمحملمد بن " االشتياق

عبد القادر شرشار يف مقالـه  و هو نفس الطرح الذي بينه " ائينس الرواملتفق عليها يف اجل
،مقاربة حول اإلرهاصات األوىل للكتابـة  واية العربية يف التراث املغاريببواكري الر"بعنوان

   2"السردية يف اجلزائر

و أول  ،يف بداية الثمانينيـات  ،كشكل إبداعي يعتد به ، فظهرتأما الرواية املوريتانية     
القـرب  "، مث تبعتـها روايـة   1981ألمحد ولد عبد القادر سنة  "األمساء املتغرية"رواية هي 

للشيخ ماء العينني بن  "أمحد الوادي"مث ظهرت رواية  1984سنة  ،للكاتب نفسه "اهول
 . 1987شبيه سنة 

 و ،يف بداية احلداثـة  ،كان فيها اتمع املوريتاين ،فقد ظهرت هذه النصوص يف ظروف 
                                                             

 07،ص1983دار العربية للكتاب،الرواية العربية اجلزائرية احلديثة،بني الواقعية و االلتزام ،ال،حممد مصايف .د 1
جملة دراسات  ،مقاربة حول اإلرهاصات األوىل للكتابة السردية يف اجلزائر عبد القادر شرشار،بواكري الرواية العربية يف التراث املغاريب،- 2

  ،ص 2005جزائرية، جامعة وهران، العدد الثاين، سنة 
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بـالتركيز علـى    ،لذلك جند اهتمامها كبريا بطرح القضايا اليت متس الوطن و اتمع معا
بالتايل  و"مدينة الرياح"مثلما نراه يف رواية  ،اهلوية العربية و االشتغال على املتخيل التارخيي

  .هي البدايات األوىل لتأسيس الرواية املوريتانية ،ميكن اعتبار أن هذه الروايات

نت الرواية بنت العصر احلديث يف األدب العريب، فما بالـك بـاألدب العـريب    وإذا كا
واالطـالع   ،الكتشاف هذا النـوع األديب  ،كان البد أن متر فترة زمنية كافية. املوريتاين

  .املعمق عليه

أولية الرواية املوريتانية، وكانت شديدة االرتبـاط بـالواقع،    ،وقد مثلت الرواية التارخيية
بـل جعلـت    ،الته، وهزاته، ومل جتعل مهها التأريخ لألحداث واألشخاصفرصدت حتو

  .الوقائع التارخيية خلفيات تنفذ منها إىل واقع فين

و الرواية العربية املغاربية سلكت طريقا مغايرا، إىل حد ما، خـالف املنطـق التقليـدي    
سـيوثقافية  الشكلي ملوضوع الغرب ،و هذا التغيري ناتج بالدرجة األوىل من أوضـاع سو 

فبداية الستينيات كانت مبثابة بداية للمشاريع الرامية إىل حتقيق اهلوية القوميـة،يف  "جديدة
  1"حني أن املرحلة السابقة اقتصرت على النضال من اجل التحرر و االستقالل

  :علي الدوعاجي و جنسنة الغرب

 ،و القصصية املغاربية إن اآلخر من املواضيع اليت برزت يف بعض األعمال الروائية         
  .تيمةإذ يعترب االتصال املبكر بالغرب، دافعا وجه الكثري من الروائيني إىل تناول هذه ال

                                                             
  335ص ،2001، 1ية اآلداب و العلوم اإلنسانية، وجدة، طعبد الرمحان بوعلي، الرواية العربية اجلديدة، كل-1
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دفعهم للوعي باهلويـة   ،يف مطلع القرن العشرين ،اتصال الروائيني املغاربة  بالغرب إن     
خرى للعالقـة مـع   بأ أوالروائيني اجنذبوا بطريقة  أنعرب السرد و احلكي،و ذلك العربية 
لتونسي علي الـدوعاجي  ل" جولة بني حانات البحر األبيض املتوسط"و لعل رواية  ،اآلخر

و رؤية الغرب  ،تتجلى يف االفتتان و االنبهار ،تأسيس يصور الغرب برؤية خصوصية هي
األماكن اليت زارهـا و جتـول    فالكاتب جينسن هذه الرؤية ؛فاملدن و ،و من مث ،كامرأة

 فنـيس  ؛امتزجت باجلنسـية و األنوثـة   ،ينة نيس و نابويل و أثينا و اسطنبولفيها،كمد
  "مدينة احلب الشيطاين،مدينة املتعة"على سبيل املثال هي الفرنسية

وصف الكاتب كل ما وقعت عليه عينه، و هو يتنقل بني مرافئ البحر املتوسط، و بني    
أثينا و اسطنبول،كان ذلك يف  -نابويل -نيس: احلانات، و املقاهي لكثري من املدن األوربية

و كل ما اعرفه هو أين عزمت على كتابة هذه الرحلة اليت قمنا :"حيث يقول 1933صيف 
 و بعدما يصرح الكاتب نفسه، بأن رحلته هذه، كانت للتسلية 1933"1ا يف صيف عام 

ـ  املطبوعةاقعية واملشاهدة الو املستقاة منلفسحة والتسلية ا حييلنا على ولةاجلألن مفهوم  بعض ب
لقد نظر الدوعاجي إىل  2"و ال أطمع من وراء تدوينها إال تسلية القراء" الطرائف والنـوادر 

الغرب، نظرة انبهار و دهشة و متعة، ذلك أن األماكن اليت زارها، و وقف عندها، غدت 
ـ   ..."موطنا للجنس و املتعة ليس إال ا، و ال مل نر من هذه املـوانئ إال حاناـا و مقاهيه

  3..."أحسب احلديث عنها يسئم أحدا أبدا

                                                             
  129، ص1993 ،موفم للنشر ،األعمال الكاملة،علي الدوعاجي 1
 130ص ،املرجع نفسه  2
 130،ص املرجع نفسه-3
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د عن جنسنة الغرب، و جعل الصراع بني الـذكر العـريب، و   و الدوعاجي، كغريه، مل حي
هو يأخذه االنبهار و تسلمه الدهشة إىل اإلفصاح عـن مجـال مدينـة     ااألنثى الغربية، ه

ـ   ةنمدينة البذخ و الرفاهية، مدي" اليت ينعتها مبدينة اجلنس"نيس"  ةاحلب االبليسـي، مدين
على أـا تعـبري كنـائي    "و قد ذهب النقاد لتفسري هذه الظاهرة   1"الشهوة اإلنسانية 

    2"ذكوري عن رغبة العرب يف امتالك العامل 

هاب إىل اهلناك للدراسـة أو العمـل   إن الروائيني املغاربة الذين سنحت هلم فرصة الذ    
ماعية و انغمسوا يف أحضان اجلنس، انغماسا كليا دون حد و انبهروا باحلياة املادية و االجت

ال قيد، ملا لقوه من رقة املشاعر، غري أن التأثر االجتماعي، مل يردفه تـأثري سـيكولوجي،   
ذلك أن أبطال الروايات املغاربية ظلوا حمافظني على عادام و أفكارهم رغم الضغوطات، 

ن األنا، تاركني أحبتهم و خلـيالم يتمـرغن يف   و آثروا يف اية املطاف، العودة إىل وط
  .أوحال الندم و التحسر

تعاملت الرواية املغاربية مع اآلخر الغريب، باعتباره معتديا، و مهددا للهوية وجب التصدي  
  .له، و احلذر من إغراءاته املختلفة، انطالقا من أن األنا املغاربية ذاقت مرارته سنني عددا

التساؤل الـذي تسـاءل عنـه     أكثر إحلاحا يف متابعة و حصر جوهر و لعلين أكون     
كيف حتددت معامل اآلخر واهلنـاك، كمـا جتسـدها    :"شرشار و هوالباحث عبد القادر 

   3"الرواية املغاربية، وما هي التقنيات الفنية اليت آزرت طرح الكتاب

                                                             
 133،ص املرجع نفسه - 1
 2004متوز  ،399دمشق عدد  ،بجملة املوقف األديب احتاد كتاب العر  ،مفهوم العالقة مع الغرب يف روايات سورية، مفيد جنم 2
   170/ع ،ملفقود، جملة النورعبد القادر شرشار ،بناء اآلخر و اهلناك يف الرواية العربية املغاربية، البحث عن الفردوس ا 3
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الرامزة إىل الغرب، أهم املعامل و املكونات األساسية  مو لعل فصول هذا البحث، تقد 
  : امنه

دليل مادي علـى  ، ألن إظهار املكان على حقيقته، كفيل بإظهار الغرب، واملكان  .1
   .داخل النسيج الروائي ه وجود

و تعطي املكان "، ألا قمينة بكشف الصراع احلضاري بني الشرق و الغرب املرأة .2
   1"صبغته اليت جتعله يكون مكانا خمتلفا عن املكان العريب

       :أھمـیة العنوان في األعمال الروائیة

أنَّ العنوان عالمةٌ لغوية :للعنوان، مفادهأن نقدم تأطرياً تعريفياً مكثفا ميكن  ،بدايةً         
ي جمموعة وظائف تتموقعص، لتؤدص، وحمتـواه،   ،يف واجهة النأُنطولوجية الـن ختص 

حيث هو  وبناًء على ذلك، فالعنوان من. كتوبثقايف خاص بامل-وتداوليته يف إطار سوسيو
يسعى إىل إربـاك   يشكِّلَ تساؤالً، وخيلق انتظاراً، و يغدو عالمة سيميائية، ،تسميةٌ للنص

ان هو عتبـة  العنوف" .و هو كذلك بداية نعرب من خالهلا إىل عامل النص انتظار املتلقي، أفق
يت تطبع الكتاب أو النص، وتسميه ومتيزه عـن  وهو العالمة ال. األوىلالنص وبدايته، وإشاراته 

 2"غريه

 هـذه الوظيفـة   ،واملسامهة يف فـك غموضـه   ،وسيلة للكشف عن طبيعة النصهو ف

                                                             
  336، ص2001، 1عبد الرمحان بوعلي، الرواية العربية اجلديدة، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، وجدة، ط - 1
   2007فرباير  2عدد جملة أدبية فكرية شهرية، العراق السنة األوىل  ،الكلمةجملة  " العربية الرواية صورة العنوان يف" محداوي مجيل. د 2  
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بسـردية رفاعـة    متمثّلةً ،الزمت الرواية العربية منذ الوالدة األوىل ،اإلستراتيجية للعنونة
  "ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز"الطهطاوي 

ن العنوان عبارة عن عالمة لسانية وسيميولوجية غالبا ما تكون يف بداية النص، هلـا  إ"         
 1"والتلذذ بـه تقـبال وتفـاعال،    ،وظيفة تعيينية ومدلولية، ووظيفة تأشريية أثناء تلقي النص

يف إطار الفضاء الروائي بل هـو   ،من حيث الوقائع واألحداث ،فالعنوان هو تلخيص النص،
و  ،العنوان يوحي إىل النص ، عالقة جدلية ؛غدو العالقة بني العنوان و النصت ،من مثو  .النص

وهو كـذلك  ، على ضبط خمتصر الرواية يف العمق عملي ،و هوالنص يتمم و يكمل العنوان
   .بؤرة النص وتيمته الكربى

ح و ما تاله عبارة عن شر. يعترب خطابا أو نصا مستقال يف حد ذاته ،فالعنوان من هذه الوجهة
اعتباطاً، بل يريد من ورائـه مجلـة مـن     ولذلك  فالروائي ال يضع عنوانه. وتوضيح له

  .يف بناء معمارية النص صياغة وتركيبا الدالالت والرموز اليت تساهم

دالليـا بكافـة    إن سلطة عنوان العمل الروائى عموما تنبع من مركزيته ، مبعىن ارتباطـه 
للعنوان قيمته اجلوهريـة ،   ، وهذا من شأنه أن يعطى جوانب األبنية السردية ومستوياا

السـردي،  بوابة الزمة للولوج إىل العامل  ، كما جيعل منهالتلقيعملية  يف أساساوجيعل منه 
اليت تساعدنا يف فك رموز الـنص   املفتاح اإلجرائي الذي ميدنا مبجموعة من املعاين"و هو

  2"ته الوعرةوتسهيل مأمورية الدخول يف أغواره وتشعبا

  محمد زفزاف" المرأة و الوردة"روایة 
                                                             

  .املرجع نفسه-2
  90مارس، ص،، يناير23/، عامل الفكر، الكويت، عوالعنونة السيموطيقامجيل محداوي، .د - 2
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بشكل واضح، وهذا  حضور املرأة يف الرواية حييل على" املرأة والوردة" الرواية  عنوان      
اخلالص  تشكل رامزة للسارد باالستمرارية،مث إا ،بشكل نادر عكس الوردة اليت وردت
   .بالنسبة للشخصية الساردة

لـواو، و  مقرونتني بواسطة حرف العطف ا ،ن من كلمتني أساسيتنييتركب العنوا       
هـي رمـز    ،فاملرأة  يف األعراف االجتماعيـة  ،و االيدولوجياتتقاربان من حيث الداللة 

  .مز لإلجناب و النماء و احلنانهي ر ،و يف الوقت نفسه ،للخطيئة و النجاسة و اجلنس

تغـدو املـرأة يف    ،و من مث ،بة و السالمو الوردة توحي بالصفاء و الشذى الفواح و احمل
  .الرواية قرينة عامل اجلنس على خالف الوردة 

نه حني الت احلياة البهية املرجوة، كما أملا حتمله من دال ،فالوردة تشكل  نصف العنوان  
  .كان يوحي بأن املرأة هي سيدة املستقبل ،جعل املرأة يف مقابلها

   .كما تبدو يف الواقع ،من جانبها االجيايب يف احلياةو الوردة عند حممد زفزاف وظفها  

و رمز للخالص  ،جتسيد لتجربة النمو و التجديد"و من منظور أمحد اليابوري، فان الوردة 
و  ،و االستمرار،بينما املرأة ،حتمل قوى خفية،و الدم الشهري يذكر بـاملوت و اخلطـر  

   1"النجاسة و احلرام

و يكشف تناقضاا، فالبطل يتجول بـني   ،ني الشخصياتلصراع بافالعنوان يؤطر  إذن،
 ،بعدما حرم منها يف املغرب ،املراقص و املالهي حبثا عن اللذة اجلنسية املكشوفة و الصرحية

  .حبكم أنانيته و أعرافه االجتماعية   ،و إذا مارسها كان ذلك خفية
                                                             

  11ص حملمد زفزاف،"املرأة و الوردة"لرواية  يف تقدميه امحد اليابوري - 1
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حيـث جعلـت    ،توازنو اليت تتحول إىل رمز للحب و ال ،قرينة اللذة اجلنسية "سوز"ف
شعرت أن ملسة اجللـد  " و أدخلت عليه كثريا من الفرحة ،البطل أكثر انسجاما يف العامل

اإلنساين كافية الن تغري كل شيء ،يصري العامل مبقتضى هذه اللمسة عاملا حقيقيـا غـري   
 1"مزيف

  ل موسى ولد ابنو مدینة الریاح-2

  :جدلية العنوان و اخلرب

كتبـها صـاحبها بالفرنسـية    –ا بكـرا يف الروايـة املوريتانيـة    تعترب مدينة الرياح نص
   1993" الربزخ"بعنوان

 كلمـتني ون مـن  يتك ، دافعا للقراءة،الفتا لنظر القارئ"  مدينة الرياح"بدو العنوان للنص يو 
و  ،ن املدينة مبتدأ حتتاج إىل خرب يكمل داللتهاأل ،من اخلرب مبتور مبتدأ. امسيةتشكل مجلة 
الذي  ،متمثال يف شهادة ميت من عامل الربزخ ،اخلرب يترمجه النص الروائي برمته ال شك أن

و الشهادة  "العبد قارا"فالشاهد هو  ،باملعىن االجتماعي ،كان يف احلياة الدنيا من فئة العبيد
   .هي الرواية

  .ىل الرياح اليت تسوقه إىل اخلرب  املنجلي يف الروايةضاف إاملبتدأ هي امل املدينةف

حميال إليه على سـبيل   ،من كون العنوان منبثقا من مضمون النص ،و ذا املدخل البسيط
تشـري   مليء باإلحياءات والدالالت السيميائية الـيت  "مدينة الرياح"فان عنوان   ،التوازي

                                                             
  55ص" املرأة و الوردة"رواية - 1
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املفتاح لتجسدات  إىل البنية املضمونية هلذه الرواية، فعنوان هذه الرواية هو ،بشكل واضح
كاين املقفر الكئيب، احلزين الشاسع بصحرائه،هذا الفضاء الذي تتحـرك فيـه   الفضاء امل

واجلمال، لكنها ستصـدم ـذا الفضـاء     واخلري ،شخوص الرواية، حاملة باحلرية والنور
وتتشرد حاملة يأسها واغتراـا   ،ملتهبة، عندها تتوه حزينة اخلاوي، امللفّع بصحراء قاحلة

   .يف اخلارجو ليس  ،الوجودي يف الداخل

  توصيف الرواية

رحلة يف الزمان واملكان معـا، رحلـة    فهي ؛الغرائبية تندرج الرواية ضمن الرواية        
 .كره اجلنس البشرى نفسـه وقع يف أسر العبودية طفال، فكره الظلم اإلنساين، مث  شخص

، "التبانـة  برج"، و"برج البيضاء"، و"برج السوداء"هي  نصه إىل ثالثة أقسام قسم الروائي
وهذا التقسيم مواز لرحلة بطل الرواية يف الزمان، فالقسم األول يعرب عن العصور املظلمة؛ 

، والقسم و زمانيا القرن اخلامس اهلجري ،عصور استعباد اإلنسان الصريح ألخيه اإلنسان
حيث استطاع اإلنسان األبـيض   ،بداية القرن العشرين،ةالثاين عن عصر النهضة األوروبي

يشـري إىل مسـتقبل    ،ير إمكاناته ليسيطر على بقية اجلنس البشري، والقسم األخـري تطو
حيث يتنبأ الكاتب بأن تصبح األرض جمرد سلة قمامة نووية كبرية لبقية كواكب  ،البشرية

  .اموعة الشمسية

كل قسم من هذه األقسام الثالثة يتكون من مقدمة ومخسة فصول، وهي عبارة عن رحلة 
، وقد لعب الكاتب علـى  نفسه العصر خالهلا البطل من مكان آلخر يفينتقل  يف املكان،

يف  يعيد نفسه، فنجد الشخصيةاجتاهني خمتلفني يف تناول التاريخ، أحدمها يرى أن التاريخ 
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وظلمهـم   ،ينتقل من عصر لعصر ليجد أنه ال شيء تغري يف طبيعة البشـر  "فارا"الرواية 
 ،تب أسلوب احللقة الروائية ليبدأ الرواية مـن نقطـة  لبعضهم البعض، كما يستخدم الكا

 يبدأ انتقال البطل من عصر لعصر الطريقة نفسها، بـل   ، كمانفسها النقطة ا عندوينتهي
الوصف يف هذه احلالة والذي يستغرق حوايل صفحتني يكررمها الكاتـب   يعيد استخدام

األمل يف شيء أفضل، لكنه يف  وبالتايل عدم وجود ،لتأكيد فكرته عن إعادة التاريخ نفسه
بشكل ال ميكن أن خيطـر   ،يكتشف مع بطله أن اإلنسان يطور وسائل الشر ،الوقت نفسه

يستند إىل الفكرة القائلة إن التاريخ يسري يف خط مستقيم إىل األمام، وهذا  ،ببال، وهو هنا
  .السري إىل األمام ال يعين بالضرورة إىل األفضل

بعض الباحثني على جثة مدفونة على عمق سبعة أمتار يف قمة  ريتضمن برج السوداء عثو
جبل، خيضعون مججمة اجلثة لبعض االختبارات والتحاليل، ويوصلوا باحلاسـب اآليل،  

  م2055-1034لنبدأ قراءة أفكار ومشاعر هذه اجلثة اليت عاشت يف الفترة من 

امللح يأخذه أبوه، وترحل القافلة مقابل لوح من " فارا"تستويل قافلة جتار امللح على الغالم 
حيث يقدم الكاتب وصفا أنثروبولوجيا للرحلة مبا فيها من سادة وعبيد ومجـال، ومـا   
يواجهونه من عقبات بيئية أو مشاكل صحية، وكيف يـداوون مرضـاهم باألعشـاب    
والتعاويذ، وكيف حيملون البضائع على ظهور اجلمال، وكيف يتحركون يف منخفضـات  

رتفعاا وقد ربطوا العبيد من أعناقهم، مث صفوا اجلمال وبينها العبيد كسلسلة الصحراء وم
يف سوق العبيـد، ويشـتريه   " فارا"متصلة، مث يصلون إىل مدينة أودافوست حيث يعرض 

يف تأسيس مدرسة باملسجد ملذهب اإلباضـية، ويف  " فارا"فيساعده " ازباعره"رجل امسه 
ربية، وحيفظ القرآن وتفسريه، ويعي املنـاظرات الكالميـة   اللغة الع" فارا"املدرسة يتعلم 

  .والفلسفية
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يكتشف أهل أودافوست أن آبار املدينة جفت، يصلون صالة االستسقاء، ويف اية الصالة 
يفاجئون برجل دميم خيطب فيهم منددا م السترقاقهم املسلمني رغم ادعائهم اإلسـالم،  

، ويشـاركان يف  "فالـه "على أمة مجيلة " فارا"رف يتع.. وتعاليهم، وتكالبهم على الدنيا
التحضري لثورة العبيد اليت تفشل لوشاية بعضهم ببعض، ويلقيه سـيده يف بئـر الكنيـف    

إذا كنت ترفض القدر، فـاهرب مـن البشـر، واجلـأ إىل     "ليعاقبه، يأتيه الرجل الدميم 
يعتربوا موطنا للجـن  اليت " تنني الرمال"فيهرب إىل منطقة ". الصحراء، وانتظر أمر ربك

  .وأن النجاة من تيهها نادر احلدوث

املطالبة باملساواة معلنا كراهيته املطلقة " فارا"يف هذا القسم من الرواية نستمع إىل صرخات 
هذه الرمال النقية، الساحبة يف الضوء، كان ميكن أن تكون ذات مجال "للبشر واحتقاره هلم 

  1".رمطلق، لو مل تكن ملوثة ذا البش

بنفسه يف الصحراء، يصلي ويتعبد، " فارا" فيتعرض الروائي اىل انفراد يف برج البيضاء،أما 
".. اخلضري"وينفد ماؤه وطعامه حىت يشرف على اهلالك، بط سحابة حتييه مبائها، ويرى 

من اخلضري أن يعيده إىل العدم ليكفر عن ذنب وجوده، خيربه اخلضري أن هذا " فارا"يطلب 
، لكنه مينحه فرصة السفر إىل املستقبل، له أن خيتار حمطة مستقبلية ليعيش فيهـا،  مستحيل

  .وإذا مل تعجبه فسيختار أخرى، لكن الثانية ستكون األخرية وسيموت فيها

الذي " فارا"على " فاله"وعشيقته السوداء " فوستباستر"تعثر قافلة الباحث األثري األورويب 
مـن  لكنه ال يستطيع اإلجابة عن أسئلة الباحث األثري؛  يالحظ أحوال القافلة باندهاش،

أكثر من تسعة قرون تفصل بني الزمن الذي تدور فيـه أحـداث    هو ومن أين وإىل أين؟
  ".برج البيضاء"وأحداث " برج السوداء"

                                                             
  67ص" مدينة الرياح"رواية - 1
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" فارا"يبحث عن أطالل مدينة أودافوست اليت اختفت متاما، يف احللم يتذكر " فوستباستر"
ث عنها بالتفصيل، لكنه يف اليقظة ال يتذكر شيئا، تصل قافلة الباحـث  أودافوست ويتحد

األثري إىل مدينة جتفجه فتجد آثار معركة بني املستعمرين واألهايل، وقد قام قائد احلصن 
بتعليق وجهاء املدينة ليعترفوا مبكان الثوار الذين يسميهم إرهابيني والذين قتلـوا القائـد   

أنه يدور يف دائرة جهنمية، وأن الزمن الذي انتقل إليه ليس " افار"يشعر .. السابق للحصن
  .فيهرب مرة أخرى إىل خلوة ينتظر فيها أمر ربه. بأفضل من الزمن الذي هرب منه

، ليجد نفسه أمام مركز لتخـزين  م2045إىل سنة " فارا"ينتقل و أخريا،و يف برج التبانة، 
" فـارا "أحد أحفاد " تنفل"ائها، وحاكمها النفايات السامة، وقد أصبحت البالد ملكا ألبن

، والذي حول البالد إىل مقلب زبالة نووية، مقابل املكاسب اليت حيصل عليها هـو  "فاله"و
وحاشيته، والعاصمة هي مدينة الرياح، املآل األخري للشر البشرى الذي أصـبحت معـه   

ـ " ات علـى مسـتوى   الكرة األرضية مصنفة اآلن من قبل النظام العاملي مستودعا للقمام
  .إجباريا يف مركز النفايات السامة، مث يهرب من املركز" فارا"يعمل ". اموعة الشمسية

املغرمة بالطبيعة، واليت هربت من مدينة الرياح اللة " فاله"يتعرف إىل " أطويل"ويف مدينة 
نـه مل ينـه   لديها ابن منعوها من اصطحابه أل" فاله.. "بالغبار املشبع باإلشعاعات النووية

دراسته اإلجبارية، وعندما حاولت اختطافه مرتني وضعوها يف السجن، وهـي مسـتعدة   
  .لدفع حياا مثنا إلنقاذه من مدينة الرياح

يف عملية مقاومة الصطياد سائقي شاحنات النفايات النووية، فيـتم  " فاله" "فارا"يشارك 
عادت إىل مدينة الرياح، وأـا  " هفال"أن " فارا"القبض عليهما، بعد أشهر من سجنه يعلم 

باإلعدام يف نفس املكـان  " فارا"ستتزوج احلاكم لتأمني مستقبل ابنها، ويتم احلكم على 
لو واصلت السري "الذي بدأ فيه خلوته األوىل، وقد تيقن من أن نبوءة اخلضري آتية ال حمالة 
  ".د انطفأتيف املستقبل، فإنك ستجد األرض وقد أصبحت كومة رماد، والشمس وق
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  ل محمد عرعار" ما ال تذروه الریاح".3

عن سائر الروايات اجلزائرية املدروسة، يف صياغة  "ما ال تذروه الرياح"ختتلف رواية "      
موقفها من احلضارة الغربية، فإذا كانت تلك الروايات تطرح املواقف الرافضة، بصـالبة  

تعـاجل هـذا    "ما ال تذروه الرياح"ن رواية سياسية و اقتصادية لالجتاه الليربايل خاصة، فا
   1"الرفض بشيء من اهلدوء و على املستوى النفسي بصفة خاصة

الروايات اجلزائرية اليت تناولت موضوع الغرب، قليلة و ذلك يعود إىل سـيطرة الواقـع   "
" ضربة جـزاء "و من بني تلك الروايات   2"اجلزائري الداخلي مومه و قضاياه املختلفة

  .لعرعار حممد العايل" ما ال تذروه الرياح"درة و لبوج

  دالالت مناص العنوان   

  صوت                                     الریاح
  قوة مؤثرة                                                          

  ألحداث امفجر و موجه                                                        
  عائق                                                                   

  :توصيف الرواية
وسـط   ،ليلة عرس البشري من ربيعة ،تدور أحداث الرواية يف أوج الثورة التحريرية        

 و ،و اكتشاف البشري ،مث دورية لالستعمار و مدامهة البيت ،اخلوف من معرفة االستعمار
و لكـن   ،يذهب البشري لتأدية اخلدمة الوطنية ،أخذه معهم رغم احتجاجات األب بلقاسم

                                                             
  110،ص 2006مارس03العدد /عة وهران،جاماسات جزائريةجملة در  ما ال تذروه الرياح،"ية يف رواية خطاب اهلوعزالدين باي ، - 1
  154ص،1999القصبة للنشر ،اجلزائر،  ردا يف الرواية اجلزائرية، تدراسا ى فاسي،مصطف - 2
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لـم  ح ،و كل شـيء  ،ليمحى منه حب الوطن و األهل ،تفرض عليه عملية غسل دماغه
الفرنسيني تسربوا من نقطة ضعفه ليهدموا فيه كل املبادئ و البشري مبواصلة دراسته غري أن 

يكره بالده و ،يترقى يف املراتب العسكرية  ،و هناك ،مث باريسالعاصمة  إىليرسل   ،القيم
مل حيـرك   ،و هو منبهر باحلضارة الفرنسية ،اجلزائريني الذين التقى م يف فرنسا كل ذلك

  "باديس "مسوه أو عندما ولد له مولود ،ساكنا حني مات أبوه

أثنـاء   يف اجلزائراليت فقدت زوجها  ،فرانسوازتدعى  ،مصادفةغنية فرنسية  يتعرف على
و خرج من  ،،يف أجواء تراجيدية؛فبعد أن سكر امسه بيريو ترك هلا ولدا  ،الثورة اجلزائرية

و هنا   ،إىل أن سقط من شدة السكر ،بدأ يتبعها مزعجا إياها ،احلانة حتت األمطار الغزيرة
  .  يلني قلبها و تأخذه إىل بيتها

و  ،جـاك  إىلبدء من تغيري امسه  ،ه و مقوماتهمجيع قيم ،دفع البشري شروط و مهر حبه هلا
 إحلاحرغم  ،و يصمم العودة إىل الوطن  ،عاد الوعي للبشري: يف املستشفىو...نسيان ابنه

  .فرانسواز بالزواج منه

 ،و فرحته بقدومـه  ،و يعود البشري حامال بني جواحنه أمل اللقاء باألحباب ،تستقل اجلزائر
  .استشهدو إذا به قد وجد غالبيتهم قد 

  .مصحوبة بالسعال ،بعد ألي و مشقة ،اية الرواية تكمن يف عثوره على أخيه
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و هي الركيزة األساسية اليت  ،عامل يعج بالشخصيات الروائية املختلفة ،العامل الروائي       
أوالها اخلطاب الروائي كـثريا مـن االهتمـام و     ،و من مث ،يبىن عليها أي عمل روائي

و النفاذ يف دواخلها  ،تأن الرواية هلا القدرة على تصوير الشخصيا ،على اعتبار ،الدراسة
  .و كشف عواملها

نظـرا   ،الغربيني و العرب على السواء النقاد بأحباث ،لقد حظي مبحث الشخصية        
 1"صور أعمـال بـال شخصـيات   تكما ال ت ،نتصور قصة بال أعمال" ألننا ال ميكننا أن

وظائف اليت تقوم الشخصية هي حلمة عناصر القصة، و منشأ الترابط بينها، نظرا لتعدد الف
  .ا، و املعاين اليت تؤديها

هي فاعـل لصـنع    ،ليست لفظة مبثوثة يف ثنايا اخلطاب الروائي ،فالشخصية ذا املفهوم
  .األحداث و تكوين البنية السردية

    : أھمیة الشخصیة

مثلمـا تتطـور    ،و اجتماعي و مادي ،ضروري أن يكون للشخصية تطور نفسي      
و ال أدل  ،و خصائص و إحياءات خمتلفة ،غدت الشخصية ذات هوية" و من مث ،األحداث

،  2"مدار القصة و مادا ،قد جاءت يف بعض األعمال ،على هذه األمهية من أن الشخصية
إبراهيم الكاتب هليكل و  كزينب ،محلت أمساء شخصيات ،بعض األعمال الروائية إنمث 

  ...لوطار الالزللمازين و 
                                                             

  96ص ،دار اجلنوب للنشر،تونس،د تطرائق حتليل القصة صادق قسومة، قسومة -1
  97صاملرجع نفسه، -2
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و هي ختضع يف ذلـك   ،جناز احلدث الذي وكل الكاتب إليها اجنازهفالشخصية تسخر ال"
 1"أي فلسفته يف احليـاة  ،و تقنيات إجراءاته و تصوراته و إيديولوجيته ،لصرامة الكاتب

ث تلفيها يحب ،من املشكالت السردية ،عنصر أخر أيإا قادرة على غري ما ال يقدر عليه "
 2"قادرة على تعرية أجزاء منا 

  :  الّشخصّیةتقدیم 

 فيليب هامونوقد اقترح . لروائيةاملراد هنا الطريقة اليت قدم ا الروائي شخصيته ا        
وعيواملقياس الن يينظر األول إىل كميـة  . مقياسني ملعرفة هذه الطريقة، مها املقياس الكم

: لك املعلومـات املعلومات املتواترة املعطاة صراحة حول الشخصية، وحيدد الثاين مصدر ت
هل تقدمها الشخصية عن نفسها مباشرة، أو بطريقة غري مباشرة عن طريق التعليقات اليت 
تسوقها الشخصيات األخرى أو املؤلِّف، أو فيما إذا كان األمر يتعلّق مبعلومات ضمنيـة 

  .ميكن أن نستخلصها من سلوك الشخصية وأفعاهلا

و لذلك جند الـروائيني   ،ادل الشخص الواقعيو مالمح الشخصية الروائية عند العرب تع
هو و  ،و بني مالمح شخصيته ،مياثل بني مالمح شخصيات رواياته ،مثال ،كالطيب الصاحل

عنـد   بـين  ، فقدعبد الرمحن جميد الربيعي أما.رجا من التأكيد على هذه املسألةمل جيد ح
و إمنا هي مـن   ،سنغافورةشخصياته ليست من املريخ أو "ن احلديث عن جتربته الروائية بأ

  3"بني الناس الذين عرفهم و أحس أن هلم أدوارا متفردة اليت ال تذوب يف روح القطيع
                                                             

 عبد امللك مرتاض،يف نظرية الرواية ،حبث يف تقنيات السرد،سلسلة عامل املعرفة،الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب،الكويت،ديسمرب-1
                           86،ص1998

  90املرجع نفسه،ص-2
   63،ص1982سنة 12لة دراسات عربية،عيف طريق مسرييت الروائية،جم إشارات، عبد الرمحن جميد الربيعي-3
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  .مبررات الرحلة إلى اآلخر

خر، كما رمستها الرواية املغاربية،ال بأس ء،و قبل التطرق إىل تبيان صور اآليف البد        
 لذهاب إىل اهلناك؟ و هل صحيح أن اآلخراألنا حول مربرات ا/استنطاق الذاتحاولنا إذا 

   و هل اآلخر ضروري لتأكيد هويتنا؟ هو فردوس جيب أن تشد إليه الرحال؟

   :المرأة و الوردة.1

كتوفيق احلكيم  ،ا من الرواد األوائلبدء ،يف الرواية العربية ،العالقة مع الغرب طويلة       
هو الشكل الـذي   ،رفته هذه الروايةغري أن اجلديد  الذي عو حيي حقي و الطيب صاحل،

، باحلدة  و العنف نتيجة التواجد غري املباشر للثقافة الغربية املتميز ،اختذته يف املغرب العريب
، و ما زالت نتائجه مؤثرة يف الواقع و اتمع ، و مـا زال  و الفرنسية املمثلة يف االسبانية

  .احللم إىل الذهاب إىل الغرب مسيطرا على األذهان

  ؟ ل الراوي مع أزمة البطل املصمم على الذهاب إىل اهلناككيف تعام

  ما موقف املثقف املغاريب من الغرب؟

   1"هل هي املغامرة املتهورة أو التجربة الواعية ؟"

 ،حتولت إىل لقاء مع أحد الغربيني ليصاب بعدها ،أن املعاناة نالحظ "املرأة و الوردة"ففي 
و ذلك ، من التأثري يف أغوار نفسية حممد الصديق العريب ،و متكنبنوع من االنبهار بالواقع

و بلدان املغرب العريب  ،اليت فاقت سحرية الوطن العريبمكان اآلخر  عن سحريةكشف بال
                                                             

  86،ص1999، 1ط ،القاهرة ،الدار املصرية اللبنانية،قضايا الرواية العربية،مصطفى عبد الغين .د - 1
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، إال بنوع من املغـامرة  ،و ال يتأتى له ذلك ،إنه يدعوه إىل التعرف على املدينة الفاضلة...
  .يعين أوروبا 1"فهي ميدان خصيب هلا ،ب املغامرةإذا كنت حت." املغامرة بنفسه وخوض

  ما تعين املغامرة بالنسبة للغريب؟ 

فانك تستطيع بسهولة احلصـول   ،هناك اإنك هنا ال تستطيع أن تسرق حىت دجاجة، أم"
على ورقة خبري يف السوق األوروبية املشتركة، و بذلك تستطيع أن تتجـول يف أوروبـا   

  2"كلها

إننا حمظوظون يف "  3"أو ال تشاء  ،تشاء ك أنو هناك ل ،ري ما شئتتستطيع أن تص هناك"
هنا تسرينا أقلية من املغامرين و القوادين  ،أكثر مما  حنن عليه هنا يف الدار البيضاء ،أوروبا

  4"و بائعي نسائهم

 إذن،فالرغبة موجودة، و احلوافز كثرية، لالنتقال من اهلنا إىل اهلناك،من فضاء فيه ما فيه من
  .إىل فضاء آخر مغاير متاما ،لفقر و القهرمعاين الضعة و ا

عنـه   متخض" الوردةاملرأة و "إن اللقاء الذي مت بني حممد و صديقه املغترب يف رواية     
جراء الظروف االجتماعية اليت  ،و اليت ملؤها املعاناة و اآلالم ،حتريك املشاعر الكامنة حملمد

أن الصـوت املغترب،ضـرب يف الـوتر احلسـاس       كانت سائدة يف املغرب، و يبـدو 
                                                             

  ص" املرأة و الوردة"رواية  -1
  20ص "رأة و الوردةامل"رواية  -2
  ص" املرأة و الوردة"رواية  -3
  ص" املرأة و الوردة"رواية  -4
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هنـا يف هـذه    ،يل أو كفال مكان ل"من البقاء يف املغرب للبطل؛حيث أحسه بالالجدوى
  1"الباريسينيو تتكلم الفرنسية بطالقة  ،كنت ذا بشرة بيضاء إذا إال ،املدينة الكبرية

  2:ثالث،وهي إىل الرؤيةقد صنف  تودوروفوإذا كان    

  حيث يعرف الراوي أكثر من الشخصيات) الرؤية من اخللف(شخصيةال <الراوي.1

و هذه الرؤية سائدة نظري األوىل و تتعلق بكون الراوي ) الرؤية مع(الشخصية= الراوي.2
  .يعرف ما تعرف الشخصيات

معرفة الراوي هنا تتضاءل و هو يقدم الشخصية ) الرؤية من اخلارج(الشخصية>الراوي.3
  .ون الوصول إىل عمقها الداخليكما يراها و يسمعها د

و -حممد البطلف حيث يعرف كل شيء عن شخصياته،"الرؤية مع"إىل فان الراوي ينتمي 
و مجيع البىن السياسية و  ،كشف املأساة االجتماعية ،و من خالل احلوار -هو اسم الراوي

 ،اهلناك،و مـن مث و العيش يف  ،و اليت دفعتها إىل التمرد و االغتراب ،الفكرية لألنا املغربية
فالسفر بوصفه حبثا عن حيـاة  ".و هو احللم لتحقيق ما مل حيقق ،فمكان اآلخر هو البديل

و  ،املشـحون بالصـراعات و التناقضـات    ،زمنية مفقودة بإمكاا تعطيل التاريخ اآلين
االستسالم للحلم الذي زرع بذوره صديقه املغترب ،و بالتايل،تتحرر األنا مـن قفصـها   

  3"شرت فيهالذي احن
                                                             

   19ص "املرأة و الوردة"رواية  - 1
  293ص،1997-3ط،بريوت،املركز الثقايف العريب-التبئري-السرد-حتليل  اخلطاب الروائي،الزمن، سعيد يقطني- 2
عبد امللك .رسالة ماجستري حتت إشراف د املرأة و الوردة، مقاربة بنيوية، ردي لروايةحدود القراءة يف اخلطاب السعبد القادر ساردي ، - 3

  72،ص2005/2006مرتاض، جامعة وهران،اجلزائر،
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  :تكمن يف اليت يرنو إليها البطلفالقيم الغربية  ،و من مث

  .مجع املال*

  .إمكانية الصريورة إىل ملك  و إمرباطور*

  .الغرب حياة و فردوس* 

و جتنح  ،و اليت تفتقد إىل الوسطية و االعتدال ،ريبلعهذه هي معادلة املغامرة من منظور ا 
  .إىل الغلو و املبالغة و التطرف

اسـبانيا   إىلمتوجهـا   ،يدفع حممد إىل املغامرة ليترك الدار البيضاء-السارد–د الراوي جن
مبكان طوربولينوس   بربارا-سوز –أالن  -جورج: حيث يلتقي بزمرة من الوجوه الغربية 

  .االسباين

و لكن سرعان ما يشده  ،هي البحث عن القيم العربية يف اهلناك ،فالرحلة من منظور حممد
  .زيف احلضارة الغربية ،و يكشف مع تطور األحداث الروائية ،باآلخر و فضاءاته االنبهار

  جوو خيصص فصال واحد ملغامرة  ،خيصص الكاتب سبعة فصول لتجربة البطل حممد 

يف الفصل األول تقابلها جتربة  جوو هذا التخصيص له داللته يف العمل الروائي، فمغامرة  
و حيث ميتد زمن التجربة بالنسبة لزمن  ،و رد الفعل ،حيث الفعل ،حممد يف بقية الفصول

  ،مل يوقعه فريسة له، بل نراه يلتفت إىل ذكرياته يف املغرب ،إن انبهار حممد باآلخر.املغامرة
أبان  ،و لكن رغم ذلك  ،حيث اجلوع و الفقر و احلرمان ؛و قاسية و هي ذكريات أليمة
  .أي أن االنبهار مل يلغ االعتزاز ،و حبساسيته العربية ،البطل اعتزازه بالذات
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ألنه يتغذى مـن   ،يتجلى أكثر يف اهلناك أكثر من اهلنا ،مث إن اإلحساس و االعتزاز بالذات
  :قال جورج لصديقه و ألن صورة الوطن احلقيقية جتليها الغربة، ،نظرة الغربيني لألنا

  1"جورج ال تغامر مع هذا العريب" 

مل اشعر فضربته على :" و املتمثل يف ضربه بعنف  ،فعلفما كان على العريب إال رد ال
و هو يضع كفه على ،و رأيته ملقى وسط احلشيش ،وسط احلرج بلكمة ألقتهوجهه 
  2"وجهه

حيـث   ،كيـة املرأة الدامنرسوز يتجسد يف   ،و هو موقف انتقادي واع ،رد فعله اآلخر 
  .يتعامل معها كمركز للجنس

 3"إىل موقف هادئ أليف ،من املوقف االنتقادي العنيفيتحول -سوز-التعامل مع الغرب"
حتبه و حتاول إنقاذه ، فالبطـل ال   سوزن أل ،عندما يفكر حممد يف االقتران ا ،جند ذلك

  .و ال يرى الغرب كله زيف و شرور ،ينكر حسنات الغرب

ملرجعية لقد حدد النقاد مرجعيات الشخصية؛كاملرجعية التارخيية و املرجعية األسطورية، و ا
االجتماعية، و املرجعية النفسية و الفكرية، و مرجعية تتمثـل يف شـخص الكاتـب،  و    

غري حميلة على ما هو من أمر الثقافة ،و إمنا هـو  -و هو اسم الروائي-شخصية البطل حممد
لى جوانب معينة من حياتـه و  ذات منشئها ،و ع الكاتب و دالة على ؤشر على حضورم

  .مزاجه
                                                             

  ص "املرأة و الوردة"رواية -1
  ص "املرأة و الوردة"رواية - -2
  92ص ،1999مصطفى فاسي،دراسات يف الرواية اجلزائرية،دار القصبة للنشر اجلزائر، -3
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فهو مل حيمل لـه غضـبا    ،و إن بدا موقفه من الغرب احتجاجيا خالصا"ففالروائي زفزا
عندما هم بالعودة  ،يظهر ذلك  1"و خاف منه يف الوقت نفسه ،خالصا و إمنا أحب الغرب

سـوز  " :و كتب عليها" كارت بوستال"و اشترى  ،إىل املغرب  ذهب إىل احد األكشاك
 2...."يين ، أحبك ، احبك أحباحبك ،و أحب الدامنارك، انتظر دائما أن تنقذ

  "ما ال تذروه الریاح".2

عـن   ،للذهاب إىل فرنسا، ختتلف قلـيال  -بطل هذه الرواية–لعل مربرات البشري         
مربرات بطل املرأة و الوردة حملمد زفزاف؛حيث جند البشري يلتمس األسباب للهجرة، رغم 

الذين يغادرون بالدهم للعـيش   ،نيزواجه منذ شهرين فقط، حماوال أن يكون مثل الفرنسي
أيستطيع الفرنسيون مغادرة بالدهم،فيقطعون "  أقطار أخرى،و بالتايل يدرك سر سفرهميف

فليكتشف السر الذي  إذنيغادر قريته فقط؟  أنالبحر و حيتلون األقطار،و ال يستطيع هو 
فليـربهن هلـؤالء   ذلك  إىل باإلضافةمسح لألوروبيني باالنتصار و الغلبة،و ليتمسك به،مث 

غري مبال بكالم الكـثري    3"مياثلهم،و يصبح ندا هلم أنالناس املتعالني،األسياد،انه يستطيع 
معتربين يف مرتبة السفلة و السوقة ،و يف بعض " من الناس الذين ذهبوا إىل فرنسا،و كانوا

لقـدوم  و غري مبال كذلك، مبوقف األخر الـرافض   4"األحيان يف مرتبة العبيد املقهورين
  5"كيف مسح لكم انتم أيها الغرباء،أن تقدموا إىل عاصمة العامل،و تطمعوا يف كرمها؟"األنا

  :يف ميكن حصر موقف البطلني
                                                             

  92ص ،املرجع نفسه - 1
  ، ص"املرأة و الوردة"رواية - 2
  49ص،ما ال تذروه الرياح ،رواية - 3
  50صاملصدر نفسه،- 4
  49صاملصدر نفسه، - 5
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 .تأرجح موقف البطلني بني الغرب و املغرب العريب .1

 .اآلنبهار بالغرب مل مينع من الوعي بالواقع العريب .2

 . وعي البطلني حتول من املغامرة إىل التجربة .3

املتمثلـة يف الطبقيـة و     -املغريب و اجلزائري خاصة-راز سلبيات اتمع املغاريبإب .4
  .احلرمان

و مها يتأهبـان للعـودة إىل    ،فرانسوازو   سوزمن خالل تعلق البطلني بالغرب  .5
 .املغرب العريب

  
  :شخصیة المرأة الجذابة

الفرنسـية و  ك-األجنبيـة  بـاألخرى جعلت املغاريب حيتك  ،هناك ظروف كثرية        
  .و حلرمانه اجلنسي من جهة أخرى ،ألناقتها و مجاهلا من جهة ،و ينجذب إليها -االسبانية

دائمـة اجلمـال و ال ـتم باخلرافـات،كثرية      ،يف ذهـن األنـا املغـاريب    فالعاشقة
و تتجول  ،تتمتع حبرية التصرف.االستطالع،تستهوي القلوب ملعاملتها احلسنة مع اآلخرين

  1"كل ذلك و املغريب الشاب ينظر إليها فاغرا فاه"مكنة و تتحدث مع الرجاليف خمتلف األ

إذ هنـاك   ،ترتبط بالراوي أو البطل لنسج السرد الروائي ال بد أن ،و مثل هذه الشخصية
و ترتبط فيمـا بينـها مببـدأ     ،بني مجيع الشخصيات ،شبكة من عالقات التأثري و التأثر

  .التجاذب املتحكم يف بنيتها

و  ،و تقيم عالقات محيمة جدا مع البطـل  ،فان الشخصية اليت تسترعي انتباهنا ،مث و من
صـفها  بو"،هي املرأة األجنبيةو تؤثر فيه ،تتفرد بصفات و طبائع  جتعلها تستهوي الرجل
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و يبـدو أن جـل    2"ضمن نسيج العالقات اليت تتحرك داخلـها  طبيعة سلطوية متارسها
بوصـف مالمـح     ،قدمي اجلانب املظهري و احلسي للمرأةالروائيني املغاربة درجوا على ت

دف اإلبقاء على املظهر اخلارجي كمصدر دائم و وحيـد  "اجلمال و التناسق اجلسدي 
   1"لالجنذاب لدى املرأة

، على أن سالحهما هو اجلنس" ما ال تذروه الرياح"و " املرأة و الوردة"حيدد بطال الروايتني
أو غري واع  " املرأة و الوردة"كشخصية حممد يف  ،اعيا مثقفابغض النظر إذا كان البطل و

الذي بدا لنا يف الروايـة،و مـن    " ما ال تذروه الرياح"يف  تعوزه الثقافة،كشخصية البشري
ألن .احلضاري،و غري واع حبركية اتمع خيوض الصراع أنخالل األحداث،انه غري قادر 

األنا طالب مثقف،أو سائح،أو هارب مـن  املألوف يف روايات الصراع احلضاري،هو أن 
القمع و االضطهاد، يتعرف على فتاة أوربية أو أكثر،ينظر إليها و إىل جسدها من خـالل  

  .   استغالال أوإحلادا،أو  ذاته، فيتبدى له أا جنسا

يشكل نقطة جاذبة، ويمارس إغراء ال ميكن مقاومته لدى املغريب  الدامناركية سوزإن مجال 
إال بقدر ما يكون حظها من  ،وال تثري اإلعجاب ،فإن املرأة ال تلفت االنتباه ،هلذاو .حممد

كاملعرفـة أو الـذكاء أو   ،و األدباء ال يولون العناية للمميـزات غـري املظهرية  .اجلمال
ال يعتد ا مقارنة جباذبية الشخصية،و اليت عنواا سلطة اجلنس ،الوعي،فهي  لواحق ثانوية

 سـوز إىل مجال و مفـاتن   -من خالل لغة الوصف-بدو زفزاف منجذبا ي وسلطة اجلسد
 ،وضعت سوز كل جسـدها اآلن حتـت تصـريف   "األمر الذي جعله مستسلما جلسدها 

                                                                                                                                                                                         
  187ص ،،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائرة الفرنسي يف الرواية املغاربيةصورعبد ايد حنون، -1

عبد .رسالة ماجستري حتت إشراف د ،يف اخلطاب السردي لرواية املرأة و الوردة مقاربة بنيويةحدود القراءة ،عبد القادر العريب ساردي - 2
  68ص،2005/2006امللك مرتاض، جامعة وهران،اجلزائر،
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جمردة من اجلمال اخلـارق الـذي   " سوزو  2..."شعرت بالدفء و احلرارة و كل شيء 
 3"تكـبح مجاحهـا   تستويل من خالله على مشاعر البطل و لكنها متتلك أنوثة طاغية ال

لعرب و فالعالقة بني سوز و حممد هي عالقة جنسانية عابرة لتتحول بعدها إىل عالقة بني ا
   .الغرب ،بني األنا و اآلخر

فهـو ينـتقم   غرب،نساء ال الفحل املهيمن علىالبطل حممد  صار  ،من هذا املنطلق
خسـروا   ولكنـهم  ،املال واجلـاه   ؛بآلته من رجال الغرب الذين ملكوا كل شيء

  .الكرامة

  :العالقة من جانبنيميكن النظر إىل هذه 

  .عالقة الرجل باملرأة-أ

  .عالقة الشرق بالغرب-ب

أدوات اإلغراء هو مركز العالقة بني البطل و سوز الدامنركية و  ،فسلطة اجلسد و اإلغراء
رائحـة   سـوز ل" كمخدر يقع البطل ضحيتهعن طريق رائحتها  سوزية متارسها و اجلاذب

تتسرب بسهولة و بال   ،تتسرب هذه الرائحة بليونة و يسر ،ميزة ال كباقي روائح النساءمت
تتسـرب   ،فتختلط مع دمه جمتازة الصمامان ،شعور يف املسامات اجللدية حىت تبلغ القلب

إن سوز كشفت مـدى   4"هذه الرائحة و تبقى هناك دائمة حيوية منعشة دافئة مثل املطلق
اه هو،ما تراه حالال، يـراه  لعامل؛فما تراه هي، ال يرتفكري و الرؤية لو الالتباعد األخالقي 

                                                                                                                                                                                         
   276ص1990حسن حبراوي،بنية الشكل الروائي،املركز الثقايف العريب،بريوت، - 1
  60ص،رواية املرأة و الوردة - 2
  60ص،املصدر نفسه-3
  44ص ،واية املرأة و الوردةر -4
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كنـت مـا أزال    ،جانيب فوق السرير إىلجلست سوز "حممد حراما غري مستساغ العريب
حاولت سـوز عبثـا أن    ،أحكمت الستارة السوداء ،و قد أغلقت زجاج النافذة ،عاريا

ال :ذلـك غـري ممكـن ،قالـت     إنإن النـاس جمتمعـون،و   :تقنعين بفتح النافذة قلت
  1"كال،شيء مهم:يهم،قلت

ال جتد تناقضا بني أن حتب زوجها، و تضاجع آخرين، " فاملرأة الغربية مهما كان مركزها
  2"حىت لو كانت ثورية أو موظفة، أو طبيبة مثقفة

مثلمـا   ،الدامنركية،كانت هلا التأثري العميق يف البطـل  سوزنستنتج مما سبق، أن جاذبية 
  .هذا اجلدول يوضحه

رواية املرأة و 
  الوردة

  -اسبانيا-اهلناك  -املغرب-اهلنا

  
  

  البطل حممد

العامل يكشر يف وجهه و يشعر 
  باخلوف

  العامل كله حنان و عذوبة

  الغىن  الفقر
ال استطيع أن "املشي دون كالم

  "أتكلم
  التجول يف الشواطئ حبرية 

  "..شئتأن تصري ما " ميلك  فقدان اإلنسانية:ال ميلك
                                                             

  43ص، املصدر نفسه - 1
  222ص،1995  3-2/نوفل نيوف،ثالثية الشرق و الغرب عند يوسف إدريس،جملة الطريق،بريوت،ع - 2
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على إشـكالية اجلـنس و    ،كذلك،تتأسس فإا ما ال تذروه الرياحبالنسبة لرواية      
و هي الظاهرة اليت حتيلنا على إقبال كثري من .جربوته  بدليل مغامرات البشري مع فرانسواز

  *سباب متعددةالزواج بفرنسيات ألعلى اجلزائريني 

 حىت و أن أجهد الكاتـب  ،كل عاملا إنسانياو ال تش ،املرأة وسيلة للمتعة و اجلنس فقطف
سوى ما ميكن أن يهمها يف الدرجـة   ،ال يهمها من شيء"نفسه أن يعطيها دالالت خمتلفة 

  .تدين املرأة ةو هي نظرة رومانسي  1"األوىل كامرأة 

عن حاجة  ،مل يكن يف حقيقة األمر ،و لعل إدمان البشري على ممارسة اجلنس مع فرانسواز"
بل احسب أن ذلك قد يرجع إىل جانب انتقـامي مـن    ،أو بدافع شبقي ،ضةغريزية حم

من إنسانية مدام فرانسواز من خالل معاجلتها للبشري ملا عقره كلب  رغم ما بدا  2"اآلخر
لينـة   ،مدام فرانسواز من يدي و أقعدتين جبانبها على أريكـة خضـراء   أخذتين"زوجها

  "األطراف كم كانت نظيفة مدام فرانسواز

هذه هي األنثـى الـيت   " "هذه هي املرأة اليت كنت احبث عنها منذ زمن بعيد:"قال البشري 
مثـل طفـل    -فرنسا-إن هذه امللفوظات تدل على انقياد البشري ملدام فرانسواز" جتدر يب
و بالتايل تشجعه علـى نكـران    ،مما جعلها تنشر حبائلها حوله حىت ال يفر منها ،رضيع

 و تعرف انه يسمى البشري و ليس جـاك  ،دري حقيقته منذ البدايةأصله،علما أا كانت ت
   3"و كانت تتجول معه يف أحياء املغاربة لترى تطاحن مشاعره و احتراقها"

                                                             
  "مع محار احلكيم"نرى أمحد رضا حوحو يهاجم بعض اجلزائريني املثقفني الذين تزوجوا من أجنبيات  بأسلوب كمي كاريكاتوري،يف كتابه - *
  137ص ،رواية ما ال تذروه الرياح-  1
  180، ص2006مارس03العدد ،جامعة وهران لة دراسات جزائرية،جم"ما ال تذروه الرياح"بشري بوجيرة حممد،األنا و اآلخر يف رواية -  2
  197صعبد ايد حنون،صورة الفرنسي يف الرواية املغربية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر  - 3
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و اآلخـر  " ريالبش"رسم الروائي معادلة بني األنا ،ويف معرض احلديث عن اآلخر املشتهي
مر الـذي ولـد فيـه    األ ،الوطنو  أهلهاألول يقطع كل عالقاته مع املتمثل يف فرانسواز؛

و هو حميط الكتـب و   ،البحث عن حميط بديل إىلدفعته "بالغربة القاتلة و اليت  اإلحساس
  1"الوثائق اليت تتحدث عن اجلزائر

و  ،اآلخر يعرف جيدا األنـا  أنمما يدل على  ،و هذه الكتب موجودة يف مكتبة فرانسواز
  .ميلك صورة واضحة املعامل عن اجلزائر

ميارس كل أنواع الغواية و خاصة اجلسدية للحيلولة دون استعادة األنا  -األخرى-خرآلو ا
و القوام ممشـوق و   ،و الشعر أشقر ،و حتافظ على مجاهلا فالبشرة بيضاء مجيلة"وعيها فهي

   2..."و لطف احلديث و احلنان ،و حسن املعاملة ،النظافة الزمة باإلضافة إىل الطيبة

علـى املسـتوى   "ما ال تذروه الريـاح "و " املرأة و الوردة"ض هلا بطالإن اهلزائم اليت تعر
االجتماعي و السياسي ،مل جيد هلا الروائيان معادال دالليا إال االنتصـار علـى مسـتوى    

و لذلك جند أبطال الروايات حيملون رجولتـهم و   "،العواطف متمثال يف اجلنس و احلب
  3"و صاالت املعارض و املوسيقى  ،السينما فحولتهم إىل األماكن الثقافية كاجلامعة و

أي النظرة للغرب على أنه أنثى مغويـة تريـد   , فأنثنة أو تأنيث الغرب يف الرواية العربية
و اليت تفعل فعلـها يف األنـا   , وأا متتاز بالقوة واجلمال واملكر, اإليقاع بالشاب العريب

                                                             
  294ص ،1983 ،العربية للكتاب رالرواية العربية اجلزائرية احلديثة بني الواقعية و االلتزام ، الداصايف،حممد م - 1
   185، صورة الفرنسي يف الرواية املغربيةعبد ايد حنون،ص - 2
 ،4بريوت ط ،الطليعة دار ،شرق و غرب رجولة و أنوثة دراسة يف أزمة اجلنس و احلضارة يف الرواية العربيةجورج طرابيشي،نظر ا- 3

  14ص،1998
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ه بلدالبطل املغاريب إىل  فيعود كيدها،كتشف أمرها و ال يلبث أن ي, املغتربة و لو إىل حني
   .األصلي

املبثوثة كـثريا يف كتابـات   " ألنثنة الشرق"هي الصورة املعاكسة " األنثنة للغرب"وهذه  
يأيت الرجـل الغـريب منجـذباً إىل     ،على أنه أنثى غامضة الشرقر وص ني؛حيثقاملستشر

  .سحرها وغرابتها

  .جنسیا الشخصیة الشاذة
شخصية الشاذة ضمن الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية، حيث تتميـز  تنتمي ال     

فهي حتبل بالتوترات واالنفعاالت النفسـية الـيت   . بكوا ذات حمتوى سيكولوجي معقّد
ستسـالم  تغذيها دوافع داخلية، وهي تعاين تناقضات يف تركيبها النفسي، تؤدي ا إىل اال

  .فتقد تناسق الشخصية السويةوهلذا، فهي ت للرتوات والرغبات الدفينة،

الشاذ جنسيا ال حيتل سوى مرتلة ثانوية بني جمموع هو أن  ،إليه و مما جتدر اإلشارة
إال يف حدود  ،ال يربز دورها يف األحداث و ،الشخصيات اليت تؤطر اخلطاب الروائي

  .اتصاهلا السريع بإحدى الشخصيات احملورية

و النفسـي و   ،نعدم فيـه النضـج الشخصـي   هو ذاك النموذج الذي ا ،و الشاذ جنسيا
  .و بالتايل يعيش بعيدا عن املسار الطبيعي ،االجتماعي فيمنعه من االندماج مع اآلخرين
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على الشخصية األجنبية الفرنسـية أو   ،و منها هذه الرواية ،عادة ما تركز الرواية املغربية"
هجاء اآلخـر   ،املقصود منهاو  ،نظرا ألسباب تارخيية ،بشكل عام ،االسبانية أو األوربية

   1..."الغريب  و نعته باالحنالل

 التقى به البطل ،إشارة سريعة لرجل جمرد من القيم "املرأة و الوردة:روايةيظهر يف 
 ،كنت ممددا فوق الرمل"و كله جمون و خالعة و جمرد من القيم ،يف شاطئ طورمولينوس

و قد متدد قباليت،عنـدما   ،وزا أوربياعج ،و رأيت على مقربة مين ،إذ مل تكن معي فوطة
   2"وقعت عيين عليه ،رأيته حيدق إيلّ بفضول كبري،فحولت نظرايت عنه

  .صورة المستعمر الوحشي

، خاصـة  على وجه التحديد، وهو يتمثل يف املستعمر الفرنسي اآلخر، أورويبوهذا       
، تونسـي املوريتاين و ال و الذي تصوره الرواية مبمارساته الوحشية ضد الشعب اجلزائري

 .واحنطاطه اإلنساينتربز دناءته و

إلنسانية، وهو املستعمر مستعمر وحشي، متجرد من املشاعر ا ،إن اآلخر األورويب
و بالتايل متكنـت  ،لكي تتحرر من نريه ،التضحيات اجلسام،الذي قدمت الشعوب املغاربية

مشاعر احلقد  ،العريب يثري يف نفسفهو  ؛املرجعية الواقعية لصورة العدو الوحشي إزالة من 
 .والنقمة والتحدي

                                                             
  311ص1990بنية الشكل الروائي،املركز الثقايف العريب،بريوت،ر حسن حبراوي،انظ- 1
  104-103ص ،املرأة و الوردة،رواية - 2
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الذي جاء يبحث عـن   ،الفرنسي أن الروائي يصور اجلندي ،عرعارحممد   جند يف رواية
يكاد يغرز يف  ،تبدو عليه عالمات القلق و الغضب و االعتداء ،البشري بأنه عنيف و دموي

  .صدر بلقاسم بندقيته حينما أخفى عليه ابنه البشري

و من الناحية اجلسدية،فهو عبارة عن كتلة حلمية و شـحمية  ضـخمة تـثري الرهبـة،     
لدرجـة بعـث اخلـوف يف     ،يتمتع حبضور قوي جدا ،خملوق خميف له شكل فظيع"هو

   1"اآلخرين

 البطـل  رد كاد أن يطمس هويتها؟ما السبيل اليت تسلكه األنا حىت تثأر لنفسها من عدو 
عندما تتاح له " و بأسره، املرأة الغربية، هو ركوب الغرب كان عن طريق اجلنس،فركوب

 2"التوحيد بني القضية و القضيب" "الفرصة للرد و اهلجوم ال يرد كمثقف و إمنا كمذكر
  :يفجند أن معظم الروايات العربية، قد رمست مستويات بني البطل و الغرب،تتجلى و لذلك 

تراس بواسطة األفعال؛ كاالنقضاض عالقة الذكر باألنثى و هي عالقة سيطرة و اف .1
 ...االلتهامو االغتيال و االفتراس و 

 .عالقة الرجل الشرقي باملرأة الغربية من حيث إن الشرقي يثأر من الغرب .2

 ،و الثانية مستباحة،فاألول حمروم مكبوت عالقة الذكر الشرقي باألنثى الغربية .3

  .و جيين منها أكرب لذة ،يفكر الذكر كيف سيأكلها
                                                             

  136ص، عبد ايد حنون،صورة الفرنسي يف الرواية املغربية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر -1
 4دار الطليعة بريوت ط،غرب رجولة و أنوثة دراسة يف أزمة اجلنس و احلضارة يف الرواية العربية شرق و،انظر جورج طرابيشي 2

  16ص،1998
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كن يبدو،أن املرأة الغربية سلمته جسدها البض املشتهى،دون تراجع،و مكنته من كـل  و ل
سر خ" وحها، و من مث،فالبطل املغاريبأا أعطته جسدها دون ر ،شيء، و لكن هي تعلم

ألنه كان يراهن على الروح على ما هو أكثـر مـن    ،كما خيسره آخرون بعده ،الرهان
  1"اجلسد،على احلب

  "ما ال تذروه الریاح "في السلبیةاألنا المھمشة 

اليت  ضمن الشخصية املهمشة "ما ال تذروه الرياح"تنتمي شخصية البشري يف رواية         
نظرا للنتائج اليت افرزها الصراع مع الغزو الفرنسي و منـها   حتمل إيديولوجيا االستعمار،

يغلب عليهم ميـزة   و لذلك ،انفصال بعض األفراد عن اتمع لتمكن عقدة النقص منهم
  .شيءالتشبه بالفرنسيني يف كل 

و يف قوة الثوار   ،شككت يف كل ما يرتبط بالوطن و القيم ،إن البشري شخصية سلبية     
و إعجابـه   ،ن ما هو أجـنيب ، أعلت من شأو يف الوقت نفسه ،و تنكرت لكل العادات

إن الزواج هو مبثابة بيع البشري .بفرنسا دفعه إىل الزواج بفرانسواز اليت لقيها يف حلظة صدفة
الطلبـات يف سـبيل    نفسه من اجل خدمة اآلخر،و لذلك نراه يقدم لـه مجلـة مـن    

إرضائه،فدعم األنا لآلخر ماديا و معنويا معناه الوقوف إىل جانبه، و معنـاه مـن جهـة    
  . أخرى، االستالب الفكري

                                                             
  222ص،1995-يونيو /مارس 3-2ع،بريوت،جملة الطريقثية الشرق و الغرب عند يوسف إدريس،النوفل نيوف،ث.د- 1
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أال تريدون االعتراف بـأنكم  :"جهر به أمام زوجته ،إن تنكر البشري لطبيعته و أصله     
فهو يرى أن النضال ضد فرنسا، هو مضيعة للوقت، لعدم تكافؤ   1"تبحثون عن االنتحار؟

  .ليس هذا غربيا عن البشري، و هو الذي عاش يف حضن اآلخر ، والفرص و القوة

و جزائريتـه   ،معاديا ألصالته و حضـارته  ،مواطنا جزائريا صنعته الظروف تقدم الرواية 
 الـنص يبـدو يف   ،و بالتـايل  ،منوذج ساذج يفتقد إىل الوعي و الثقافة ،تبار أن البطلباع

جيعـل الروائـي بطلـه     أنأحداث الرواية  و حنن نقرأ ،كان من املرتقب ،شخصية منفرة
  .يصارع مغريات الواقع الفرنسي

جة لعدم وقعوا يف فخ املستعمر نتي ،أن يعري مناذج من اجلزائريني أراد الكاتب و يبدو أن
أحس البشـري مبتعـة يف   "فالبشري يبدو طيعا راضخا لالستسالم   2"وعيهم مبا يقبلون عليه
  3"شيئا مجيال باهرا ،مقدرة خارقة ،رأى أن يف قوة اجلنود األجانب ،الرضوخ و االستسالم

و اليت ال تستقر علـى   ،إلبراز نفسيته املضطرمة ،و الروائي يوغل يف باطن شخصية البشري
فان سيطرة التشاؤم و النظرة  ،و من مث ،و هو االغتراب الروحي ، يبني سبب ذلكحال مث

ملاذا خلقت؟ و ملاذا وجدت يف هذا العصر و "هي اليت دثرت هذه الشخصية ،القامتة للعامل
  4"هذا الوضع؟

                                                             
  68صرواية ما ال تذروه الرياح، - 1
   286ص،الواقعية و االلتزام العربية اجلزائرية احلديثة بني  الرواية،حممد مصايف .د انظر- 2
  70صرواية ما ال تذروه الرياح، - 3
  73ص،املصدر نفسه - 4
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مثـل   ،كانت يد مدام فرانسواز لينة طرية بيضاء"يف حضن عشيقته  ،احلياة كل احلياة إنّ
و كأن الروائي يقصـد مـن وراء   " 1"و حتيط عنقي ،ببت أن تلمسين هذه اليدالقطن أح

إنه غري مثقـف، يعـوزه     2"وضع البشري يف الوجه املقابل لعائلته و قريته و واقعه ،ذلك
   3"غري مؤمن بالفعل الثوري"الوعي و بعد النظر،و

ك الـدماء، و  انه كان يرى أن الثورة ضد االستعمار، هو مضيعة للوقت، و مزيد من سف
تبديد الطاقات،معىن هذا أن أفكاره ليست نابعة من الذات احمللية،بل هي مستمدة من تأثري 

و هذه الشرحية اليت تبدي دوما سخطها من اللحظة التارخيية، و اخليبة التارخييـة،ال  "اآلخر
األقـل  تنبع من نكستها،و إمنا أيضا من كوا مل تستطع القيام مبهامها التارخيية،أو علـى  

  4"قادرة على التعبري عن مهوم اتمع ككل

و ملاذا ال ؟ أال تريدون االعتراف باحلقيقة؟أال تريـدون  "حديثه مع زوجته يومئ إىل ذلك 
  5"االعتراف بأنكم تبحثون عن االنتحار

يـدل أن   ،و هذا املرض اخلطـري   ،لقد جعل الروائي بطله يصاب مبرض السل يف أهلناك
وعليه، فالشفاء  ،حيث املوت البطيء ،يف الداخل ،جلزائرية يف الصميماآلخر ضرب األنا ا

  .و إن الفردوس الذي متنته الذات هو السقم عينه  ،ال يأيت من اآلخر
                                                             

  77ص ،رواية ما ال تذروه الرياح - 1
  132ص ،خصية يف الرواية اجلزائريةالشحممد بشري بوجيرة، -2
  111ص،2006مارس03العدد /جامعة وهران ات جزائرية،جملة دراس،خطاب اهلوية يف رواية ما ال تذروه الرياح، عزالدين باي -4
  149صالرواية املغاربية،تشكل النص السردي يف ضوء البعد اإليديولوجي،دار الرائد للكتاب،اجلزائر ،ابراهيم عباس،-4
  15ص" ما ال تذروه الرياح"رواية  - 5
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فأدى "و بني إصابته ذا املرض اخلبيث  ،العالقة بني سخريته للوطن )بشري بوجيرة(و يربط 
رض الذي كاد يودي حبياته لـوال اسـتيقاظ   استخفافه بيوم االستقالل إىل اإلصابة ذا امل

   1"ضمريه يف آخر حلظة

 ،2"يتصرف بكثري من البالهة و الالمباالة و عدم اإلحساس بالواقع و احملـيط "يبدو البشري 
و زواجه يف سرية تامة يلقى القبض  ،ففي الوقت الذي كان يتهيأ فيه لالنضمام إىل الثورة

 ،و من مث  3"ستسالم متمنيا أن حيل نفسه حمل أنفسهمو حيس مبتعة يف الرضوخ و اال"عليه 
و السذاجة أيضا؛ يؤخـذ قـوة و    ،فيه كثري من األسئلة و من املفارقات ،فتصرف البشري

و مع ذلك يعجب  ،عنوة بطريقة مهينة و أمام زوجته اليت تزوجها منذ حوايل ثالثة أشهر
كـم هـم   "ل ما يربطه بالوطن متنكرا لك ،و يتمىن أن يكون مثلهم ،بقوم أميا إعجاب

انه لشرف عظـيم أن  ...إم يسيطرون على كل شيء ...أقوياء كم هم عزيزو اجلانب 
  4"يكون اإلنسان يف جانبهم

و كأنه ذا السلوك  ،"جاك"صدمة الغرب بالنسبة للبشري يفسرها تغيري امسه من البشري إىل 
علما أن اسم البشري حيمل معاين شخصيته .و بأفراد أسرته متاما ،أراد قطع عالقاته  باجلزائر

إمنـا   ،إن الشر كل الشر يف مثل هذه املواقف ،فهل يود القاص أن يقول بذلك"و أصالته
   5"و عدم الوعي و السذاجة و قلة الذكاء؟ ،يأيت من اجلهل

                                                             
  133ص،1986،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1983-1970، بشري بوجيرة حممد،الشخصية يف الرواية اجلزائرية -1
  155ص،1999،دار القصبة للنشر اجلزائر،دراسات يف الرواية اجلزائرية،مصطفى فاسي  -2
  155ص ،املرجع نفسه انظر- 3
  42ص ،رواية ما ال تذروه الرياح - 4
  291ص،1983 ،العربية للكتاب رزام ، الداالرواية العربية اجلزائرية احلديثة بني الواقعية و االلت،حممد مصايف.د -  5
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رغم عـدم تغـري    ،هذا االسم الفرنسي، جعله يتصل بفتيات باريس دون صعوبة: جاك
  .تصرفاته مالحمه العربية و

انه منوذج مولع باآلخر، و متشبع بثقافته و فلسفته،و منبهر باجنازاته،و ال يتحرك إالّ وفق 
  .إيديولوجيته

من حيث هو يريد أن  ،فهم يفكرونه بالبالد و أهلها ،اجلزائريون بالنسبة للبشري مثار غضبه
و اجلزائـر ال   أنا لست جزائريا"يف تفكريهم ومعيشتهم  ؛يكون كالفرنسيني يف كل شيء

  1"لقد أصبحت مثلكم فرنسيا ،مين

  1ةميثل البشري مراحل اجلزائر الثالث

  .اجلزائر البدائية و بناها الضعيفة 1 

  .مرحلة املسخ من طرف فرنسا و االغتراب و التمزق. 2

  .استرجاع السيادة بعودة البشري اىل أصوله. 3

  بني اجلزائر ميثل البشري             عالقة التنافر بيته و

  عالقة الوفاق املثمر  

و تتشكل لديه أبعاد انتهازية خدمت مصاحله  ،قادنا الروائي إىل بطل غري مسهم يف الثورة
ألا ال تتأسس على ضـوابط و مبـادئ    ،و هي أبعاد حتمل السقوط منذ البداية ،الضيقة
  .أصيلة

                                                             
  70ص،رواية ما ال تذروه الرياح -- 1
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ن نتاج الظروف االجتماعية اليت كانت م ،وو سلبية البطل و طموحه غري الواقعي و املربر
   2"بالوعي الرومنتيكي العاجز عن الفعل الثوري احلقيقي:" الفرنسية يفسر تأثر الكاتب

  " مدینة الریاح"الرحلة المعكوسة في 

تركز على تشخيص رحلة الـذات مـن    ،مناذج الرواية احلضارية إذا كانت بعض       
و تركـز   ،الرواية تقلب املسار السردي فان هذه ،الشرق إىل الغرب/اجلنوب إىل الشمال 

 ،دف استعادة املكـان احمللـي   ،الغرب إىل الشرق/على الرحلة من الشمال إىل اجلنوب
الغـرب إىل   أا نقلـت  أي؛بوعي الذات و تشخيص صدمة الواقع على مستوى السرد

 .األعمال السابقة ينتقل الشرق إىل الغرب بعضالشرق، بينما يف 

حيث العالقـة   ،تستقصي جتربة العنف اجلنسي للذات ،الروايات السابقةو إذا كانت    
املفضـي إىل   ،فان هذه الرواية تستقصي عنف التهميش و التخلـف  ،موشومة بالصدمة
  .اجلنون أو املوت

كي ،للشخصـيات  غري حمـدودة  إلتاحة إمكانية من األسطوري و العجائيب، و بلغة تأخذ
حييلنا الروائـي إىل    ،مان إىل آخر، و عرب ثالثة أبراجو من ز ،تنتقل من مكان إىل مكان

بداية القرن العشرين عندما أقدم املقاومون املوريتانيون على قتل املهندس املعماري الفرنسي 
   كبوالين

                                                                                                                                                                                         
  246ص ،1986 ،اجلزائر ،، املؤسسة الوطنية للكتاباهات الرواية العربية يف اجلزائراجت ،واسيين لعرج نظرا- 1
  235صاملرجع نفسه، - 2
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أي يف  ،بعدما حرم منه سـابقا  ،و كل شيء ،إن اآلخر الفرنسي ركب األرض و العرض
الظهـور و   مركـوبني؛ ركـب  جعل الكل  و ،و بدون مقابل ،القرن اخلامس اهلجري

  .العبيد و صدور النساء ظهور ،الصدور

 "الصرب مفتاح الفرج"و كان أهل القافلة يعرفون نواياه، و كانوا يسخرون منه قائلني
" ،و البحث عنفقط هو إشباع جنسه زينكوبادا ذلك أن هم النصراين ،بتسكني الراء

لطاف  ،ال تنكسر هلن ود ،وقات القدودممش ،بيض األلوان ،جوار حسان الوجوه
و عندما مل يطق النصراين صربا على املشي، قالوا له  1..."ضخام األرداف ،اخلصور

   2"إن اجلنة قريبة النساء:العبيد

مقربة  إىلعلى حتول البالد  ،مع اآلخر الغريبيتحالف  ،حاكم مدينة الرياح املتمثل يففاألنا 
  .للنفايات النووية

  األنا املقموعة                                                       

  األنا املهيمنة اليت تشارك اآلخر يف صنع النفاياتاآلخر                   األنا                  

و ن جهة مقاومة اخلارجي الغريـب  خيوض صراعا مزدوجا؛ م،جند أن األنا يف هذه احلالة
  .نا احمللية اليت تصر على إبقاء الوضع املأزوم بكل جتلياتهمن جهة أخرى، ضد األ

جدلية األنا و اآلخر ندركها من خالل عرض األنا ممزقة،تنهشها الوثنية و األساطري،ال 
أنقذين البد من مغادرة هذه األمة "و لذلك مل جتد بدا إالّ الفرار و املغادرة .تعرف هويتها

                                                             
  19ص ،مدينة الرياحرواية - 1
  23ص ،املصدر نفسه - 2
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باملقابل،  وتكمن يف بيع األب ابنه بقطعة ملح،عربية، ،مث إن هشاشة الذات ال 1"امللعونة
  :من خالل اتفوقم يبدو اآلخر قويا

   2النصراين يركب عبدا مقابل أوراق التبغ.1

  3"األجنيب فالة عشيقة للباحث".2

  4بني األنا و اآلخر-جلسة ثقة بني قارا و فوستسباتر3

  5فالة تضاجع علجا غازيا مشركا.4

أتون من كل ...ده، أم اآلن باملئات يقودون اجليوش من القناصةالنصراين كثر أوال."5
   6"حىت األسياد صاروا عبيدا هلم..اجلهات غزاة يستهدفون املنطقة بأكملها

استغالل املساحة الواسعة للمجدبة الكربى، و اليت بين فيها النمادي حضارم القائمة .6
و  ،النفايات السامة و اليت تعود بالدخلعلى صيد املها و الغزالن، إلقامة مراكز لتخزين 

  7"كل البيانات  باللغة االجنليزية

   8الثكنة إىليوثق املواطنون و يقادون .7

  تشیيء األنا
                                                             

  155ص ،الرياح رواية مدينة- 1
  23ص ،املصدر نفسه - 2
  93ص،املصدر نفسه  - 3
  121ص ،املصدر نفسه  - 4
  132ص ،املصدر نفسه  - 5
  143-141ص ،املصدر نفسه  - 6
  149ص املصدر نفسه، - 7
  188ص املصدر نفسه، - 8
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اإلنسان مثل الشيء؛فاألب يعادل ابنه بشيء  أنيصور لنا النص، وبعبثية وجودية،       
و يسـري   و الكره و املعانـاة، حينما باعه يف سوق النخاسة ،لتبدأ رحلة النقمة من امللح،

فقدت هوييت من طول التيه يف "و يفقد هويته و أصله مكتوف اليد إىل ذنب أحد اجلمال،
احلارس اند يقتل يف الصحراء عطشا،ألن مـا   ،و1..."هذا احمليط،مل اكد اعرف من أنا

و السـكان  و العمال  2تبقى من املياه استخدم الستحمام عشيقة الباحث األجنيب النصراين
،و أن ظهـور  3فهم جمربون للعمل يف مراكز ختزين النفايات السامة ،ال حول هلم و ال قوة

ذلك أن الراكـب لـيس   .العبيد، استعملت مطية لألجانب، مقابل أتفه األشياء بل أضرها
      4وطنيا أو مسلما بل نصرانيا مرافقا للقافلة الذاهبة إىل أوداقوست حبثا عن الشبق

الفلسفة الوجوديـة الـيت    ، كرستقارا ع التشاؤم و االستسالم و الفرار للبطلفطابا، إذً
و  ملا ظلمه أبـوه،  اهلروب من القافلة يف القرن اخلامس اهلجري ، إذيتسربل ا هذا النص

رغـم حفظـه    ،،حينما ظلمه جمتمعهاهلروب من اتمع يف بداية القرن العشرين امليالدي
و النحـو،يف حضـرة شـيخ     تبحره يف علم الكالم ريف،والقرآن الكرمي و احلديث الش

  .بداية من القرن الواحد و العشرين ،و هناك هروب ثالث اإلباضية،

هو شبيه بفرار أصـحاب  -اهلروب من األنا و اآلخر–و هذا اهلروب من اجلور و الظلم 
لـة  الكهف من جور أهلهم و بطشهم،و يبدو أن الروائي،وظف هذا التشبيه التمثيلي لدال

  .سردية فنية مقصودة
                                                             

  84رواية مدينة الرياح ص- 1
  94صرواية مدينة الرياح  انظر- 2
  153صاملصدر نفسه، - 3
  19ص ملصدر نفسه،ا - 4
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 البحـث عـن  حماولة  ، هيقاراما ينبغي التأكيد عليه، أن حالة الفرار اليت متيز ا البطل 
ى رتابة النظام العـام  عل ؛ التمردالتمرد على كل شيء ، حيثاخلالص، و هي نزعة متردية

  .الذي تعيشه الشخصية

 مغتصب األرض ومسـتعبد اإلنسـان،  ، املستعمر اآلخر منوذجتقدم لنا " مدينة الرياح"رواية  
و استغالل كل مجـال و أرض و عـرض   تثبيت سلطته، الذي حتالف مع األنا احلاكم من أجل

جيرب النمادي السكان األصليني، الذين عارضوا جعل منطقتهم مركزا للنفايـات  األنا املوريتانية،
و يبدو شخصية مرهوبـة  و ه ،1"أنت يف الواقع عامل جمبور"السامة،و جيرب السارد على العمل

  2..."، و قميصا من الكاكيسرواال قصريا ابسالقامة بدينا كاخلرتير املسمن،ال قصري"انب،اجل

  كذلك، مؤسسا للمحرمات كما يوحي به امسه يف نظر السارد-قوستباستر–يبدو اآلخر 

  يوحي لك مباذا؟) قوستباستر(و امسي أنا-

  .موار الفيايف يوحي يل باآلخر، املقنن، مؤسس احملرمات،-

  و ماذا أيضا؟بأي مكان يذكرك امسي؟-

  3...،و بالدور الكبرية النائمة يف احلدائقيذكرين بغوطة دائرية مألى بالعبيد...-

من خالل اجلدلية القائمة بـني األنـا و    أهم نقطة وقف عندها الروائي، يف نظري، أنال شك 
لتخدير األنا بالنوم املغناطيسي ملعرفة كـل  املتواصلة ) قوستباستر(اآلخر،و هي حماوالت اآلخر 

أغمض عينيك،تكلم ..ابق مستلقيا ارتخ يف جسدك"احلقائق و األفكار ، و بالتايل تسهل املهمة
                                                             

  159، صالرياح رواية، مدينة- 1
  158،صاملصدر نفسه- 2
  122،ص املصدر نفسه - 3
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اترك الكـالم  ..أن تصادر منه شيئا ، بدونقل يل كل ما يعرب ذهنك من أفكار..يل بكل حرية
   1"لمتك..حرر كالمك من رقابة وعيك..بال تدخل ، ويسيل عفوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

  122رواية،مدينة الرياح،ص- 1
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  ر في المكانــــــتمظھر اآلخ
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  :مدخل نظري

اليت ما زالت مثار نقاش و حبث بـني   ،مفهوم الفضاء الروائي من املفاهيم املتداخلة       
كما ،؟ أم هو الفضاء النصـي بورنوففهل الفضاء هو املكان اجلغرايف كما يسميه  ،النقاد

؟ أم هو منظـور و رؤيـة   جرار جنيتيسميه كما ،؟ أم هو الفضاء الداليلبوتوريسميه  
راسات ال تكاد معظم الد ،و من مث 1؟ أم هو كل متكامل لتشكيل الفضاء الروائي؟الروائي

ذلـك أن كـل     ،فهو مفهـوم قـد أكـه االلتبـاس     جتتمع على مفهوم واحد صريح
  .بل االختالف ميس ماهية املصطلح نفسه،يوظف مصطلحا معينا حسب منظوره،باحث

كان، كلفظة امل،إذا وقفت عند بعض املصطلحات املبثوثة يف الدراسات النقدية ،سبأ و ال
ال متيز بشكل دقيق  "اليت رغم الدراسات ،من أجل مقاربتها و لفظة الفضاء،ولفظة احليز، 

 2"بني الفضاء و املكان

و املنافع  ما انضم إليها من املرافق: هو املوضع الذي حيوزه الشخص، و حيز الدار و احليز
و كل ناحية على حدة حيز، و يف االستعمال اجلاري بني العامة، كل ماله وزن و حجم و 

   3املوضع: أما املكان فهو. فهو إذاً جزء من املكان شكل؛
و يف النص الروائي جنده عادة ما حيتوي على العديـد  . و هو احليز اجلغرايف، مجعه أمكنة 

، و هي تشكل جمتمعة فضاء الروايـة ؛ فالفضـاء   ..).بيت، مقهى، شارع(من األمكنة 
    .العامل الواسع الذي يشمل جمموع األحداث الروائية وائي هوالر

                                                             
 ، 2005 ،1دار الرائد للكتاب،اجلزائر، ط السردي يف ضوء البعد اإليديولوجي،الرواية املغاربية،تشكل النص إبراهيم عباس، انظر- 1
 216ص

 62ص،3،2000املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،املغرب،ط ،األديبمنظور النقد  من بنية النص السرديمحيد حلمداين،.د - 2

 .13/364ج)/كون(مادة/ابن منظور لسان العرب- 3
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احثني و الدارسـني ، فمصـطلح   أن حيض باتفاق الب ،ليس سهال و املصطلح جديد ،إذن
عـريب  و ال جممع عليه يف االستعمال ال ،ال يربح غري قار:"كما قال عبد امللك مرتاضاحليز

    1"املعاصر

 : المكان الروائي أھمیة

للمكان أمهية كبرية يف بناء أحداث الرواية، فهو البنية األساسية من بنياا الفنية،          
تفتقد إىل مكان تنمو فيه و تتكـاثر و تتناسـل، ألنّ    ،ذلك أننا ال نتصور أحداثا قصصية

و الفعل اإلنساين و إن كـان  " ها و يؤطرهاو يبنيها و يشعب ،املكان حيتوي على األحداث
و من داخل  2"ال يتصور جاريا يف غري زمان فانه ال يتصور يف غري مكان أيضا ،ختيال حمضا

فوصف البيت هو وصـف لإلنسـان    ،تتم عمليات التخيل و االستذكار ،الفضاء املكاينّ
و تتفاعل مع أخرى، و ، فال ميكننا أن نتخيل بطالً أو شخصية قصصية تفكّر الذي يسكنه

تراقب و حتلّل األوضاع اإليديولوجية و االجتماعية، أو تثبت رؤاها إالّ من داخل املكـان  
ومن مث انتبه للمكان كوعاء حيتوي الزمن وكمركزية ميكن للخيال والذاكرة " .ومن خالله

يف  االنطالق منهما لالمساك بتلك اللحظات الغامضة اليت تتشظى فيها الذات وتتصـدع 
سعيها المتالك الوعي بالعامل واألشياء وجممل العالقات االنطولوجية الـيت تتشـابك يف   

  3"النسيج اجلمايل

اليت تقطنـه  يساعدنا على فهم الشخوص  ،إنّ الفضاء املكاينّ بامتداداته و مكوناته         
لتايل ميكّننا من و وضعها االجتماعي، و تكوينها السياسي و الفكري و اإليديولوجي، و با

                                                             
 100ص،1993 ،اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية محال بغداد: ألف ليلة وليلة،امللك مرتاض عبد -1

 56ص،دت،تونس،دار اجلنوب للنشر،طرائق حتليل القصة،الصادق قسومة - 2

 2000ابريل/22ع جملة نزوى ،احلديثة السودانية القصة يف املعىن،املكان استراتيجية يف قراءة ،البالل معاوية -3
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أن نفهم جممل األوضاع السياسية و الثقافية و االقتصادية تمع من اتمعات، أو مدينـة  
 و هذا املكان له خصوصيته و تارخيه و مجاليته أيضـا  فاإلنسان مرتبط باملكان...من املدن

فاملكـان و    1"فالعمل األديب حني يفتقد املكانية ،فهو يفتقد خصوصيته ،و بالتايل أصالته"
فال ميكن فصل احليز املكاين  "صل بينهما،يعين إحلاق اخللل هلماقاطنه جسد واحد،و أي ف

فعن  عن قاطنيه،و كذلك ال ميكن فصل احليز اخليايل عن شخصياته املتحركة ضمن جماله،
طريق احليز نتعرف على خصوصيات املتحيزين فيه،فاي فصل بني الكائن و املكان هو من 

   2"الفتراض التعسفي،الذي ال يستسيغه العقل و ال املنطققبيل ا

 ،تكمن يف انه ليس  احد العناصر الفنية يف العمل السردي،املكان يف املنجز الروائيفأمهية 
يتحول يف بعض األعمال الروائية إىل فضاء حيتوي كـل العناصـر   بل أمهيته تكمن يف انه 

و يتضـمن   ،ائدا يف الرواية فهو يتخذ أشـكاال ليس عنصرا ز" الروائية ،و بالتايل فاملكان
إن  3"بل انه يكون يف بعض األحيان هو اهلدف من وجـود العمـل كلـه    ،معاين عديدة

األحداث و الشخصيات ال ميكن أن تلعب دورها يف الفراغ دون إجياد إطار يؤطرهـا و  
 و لـيس كخلفيـة   ،هذا اإلطار هو املكان الذي نوظفه كعنصر حكائي قـائم بذاتـه  

عـامل الروايـة هـو عـامل املكـان و      "فالدكتورة ميىن العيد تذهب إىل أن .لألحداث
الشـمس   ، وفالريح ترسم اجلهات و الرمال املتحركة تغري باستمرار معامل املكان...أشيائه

  4"امللتهبة عالمة على املغلق و املفتوح

                                                             
 6ص،2006سنة ،6ط،بريوت،املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع،غالب هلسا-ت-مجاليات املكان،باشالر غاستون - 1

  7صجامعة وهران،حبث قدم لنيل شهادة الدكتوراه ، ،يات املكان يف الرواية املغاربيةمجال، حلسن كرومي- 2
 33ص،1990بريوت  ،املركز الثقايف العريب ،بنية الشكل الروائي،حسن حبراوي - 3

  114ص،1998 ،1بريوت ط،دار اآلداب،فن الرواية العربية بني خصوصية احلكاية و متيز اخلطاب ،ميىن العيد  - 4
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 نبهت النقـاد  هي اليت G.Bachlardلغاستون باشالر  1957) شعرية الفضاء(ولعل دراسة 
فكان غالب هلسا هو أول الدارسني , والباحثني إىل أمهية املكان يف اإلبداع الروائي العريب

درس فيه التأثري املتبادل بني املكـان  ). املكان يف الرواية العربية(وذلك يف كتابه  ،للمكان
  .بل هو قابل للتغيري بفعل الزمان ،وأظهر أن املكان ليس ساكناً ،والسكان

يصري على  ،و من مث ،فهو يثري اإلحساس باملواطنة ،املكان يف حياتنا حضورا مؤثراشكل ي
ولعل هذا ما يفسر قلق اإلنسان  وخوفـه علـى   "تأثرا و تأثريا  ،عالقة جدلية مع اإلنسان

املكان إذ هو هدد؛ ألن ديد هذا األخري هو بالضرورة ديد لكيان الفرد وهويته وإطاره 
ولذلك فكـل   -كناية عن الذات-إال به، فاملكان وخباصة األليف كالبيت  الذي ال يكون

  1"عدوان يتعرض له املكان يعترب عدوانا على الذات

و لكنها تنبسط خارج هذه احلدود لتصبغ  ،فالذات البشرية ال تكتمل داخل حدود ذاا"
كـان اإلطـار   يشكل امل"2"و تسقط على املكان قيمتها احلضارية ،كل ما حوهلا بصبغتها

ه يف تفسري صفات الشخصيات و طبائعها ـاحلركي ألفعال الشخصيات فضال عن وظيفت
   3"عندما تعكس مواقفها و سلوكها و يوضح معاملها الداخلية و اخلارجية

 

  :المكان كمتخیل

                                                             
منشورات احتاد الكتاب  اجلمايل للمكان،لتلّقي ا داللـة املدينـة فـي اخلطاب الشعري العريب املعاصر دراسـة يف إشكالية، قادة عقاق - 1

 2001سنة  ،العرب دمشق

 83ص، 1986سنة  6ع ،سيزا قاسم،جملة ألف:يوري لومتان،مشكلة املكان الفين،ترمجة و تقدمي - 2

 532ص،1972حمي الدين صبحي، دمشق :رينيه ويلك و واسنت وارين،نظرية األدب،ترمجة -3
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مهما رسم أو  ،ليس هو املكان كواقع ،و ال بد من اإلشارة إىل أن املكان كمتخيل        
أي املكـان   ،هو املكان اللفظي املتخيل:"ذلك أن املكان يف الرواية ،ي بأمساءوصف أو مس

  1"الذي تصنعه اللغة ألغراض التخييل الروائي و حاجاته

له مقوماته اخلاصـة و أبعـاده    ،فالنص  الروائي خيلق عن طريق الكلمات مكانا خياليا"
فان كان السرد يهتم  ،اللغةفاملكان املتخيل يشكل عن طريق الوصف و الرسم ب 2"املتميزة

أي أن  ،من اجل خلق فضـاء روائـي   ،فان الوصف يصور األشياء يف املكان ،باألحداث
يصبح املكان تعبري  ،و من مث ،تقنية الوصف تساعد يف تصوير مزاج الشخصيات و طباعها

 ،فاملكان الروائي هو فضاء مجـايل  ...جمازي عن الشخصية؛ فبيت اإلنسان هو امتداد له
  .هدف إىل جتسيد رؤى الكاتب و شخصياتهي

، والتارخييـة والنفسـية   اجلغرافيـة  و واهلندسية ،واملكان الفين يف الرواية بأبعاده الفيزيائية
كما أنه . حىت لو كان صورة عنه ،غري املكان الواقعي هو ،والذهنية واجلمالية واملوضوعية

  .وسهولة التواصل معه ،كانيات تأويلهوإم ،ودميومته وخلوده ،التخييلي يتميز عنه بفضائه

فالفضاء اللفظي ذا املعىن، خيتلف عن األماكن املدركة بالسمع أو بالبصر، فهو يتشكّل  
من الكلمات احلاملة موعة من املشاعر و العواطف والتصورات املكانية الـيت تسـتطيع   

ا اخلاص بسـبب طابعهـا   وملا كانت األلفاظ قاصرة عن تشييد فضائه. "اللغة التعبري عنها
احملدود فإن ذلك يدعو الراوي إىل تقوية سرده بوضع طائفة من اإلشـارات وعالمـات   

                                                             
 251ص،1995 ،دمشق ،احتاد الكتاب العرب ،الرواية العربية بناءمسري روحي الفيصل ،  -1

 74ص،1985،دار التنوير،بريوت، بناء الرواية، قاسم سيزا امحد  - 2
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فالفضاء الروائي هو إلتقاء فضاء األلفاظ بفضاء الرمـوز و  ، 1"الوقف داخل النص املطبوع
 .العالمات

الـواقعي إىل  لعل أهم مشكلة تواجه الروائيني يف جمال العمل السردي،هو حتويل العامل    
اخليال يشكل ضرورة حيوية للروائي ليس فقط من أجل مجاليـات  " عامل من التخييل، ف

الرواية، و إنما لكونه يفسح اال لنسج حيوات خيالية، تعلن رفضها للحياة الواقعيـة، و  
   2"انتقادها هلا

ينشده، و هذه و يتحقق املكان من خالل مزاوجته بني الواقع كما يراه، و بني ما يأمله و 
  .املزاوجة ستثمر واقعاً جديداً،يأخذ بصمات الواقع و املتخيل معا

من أجل هذا، يلجأ العديد من الكتاب إىل معالقة املكان التخييلي يف الرواية مـع املكـان   
 .الواقعي

و من أهم األسباب اليت تدفع بالكاتب إىل هذه العالقة، بني الواقع و التخييل يف الـنص  
  تقدمي لوحة اجتماعية أعرض تنطوي على عالقات اجتماعية، و "هو سعي إىل الروائي، 

 3" أنساق بنائية متشابكة، و على رؤى فلسفية متكاملة
  :وصف المكان 

ال ميكن أن  ،مهما كان هذا الوصف موضوعياً ،إن االكتفاء بوصف املظهر اخلارجي للبيت         
   .واحلياة الداخلية اليت تعيشها الشخصيات ،األلفةمن مظاهر  ،يستويف الداللة الكاملة فيه

                                                             
  2005   ،دمشق ،احتاد الكتاب العرب ،شعرية اخلطاب السردي ،عزام حممد -1
  134ص،2007،دمشق،العرباحتاد الكتاب  ،رحلة يف مجاليات رواية أمريكا الالتينية، ماجدة محود.د -2

 سبتمرب،4ع،4م،القاهرة،اهليئة املصرية العامة للكتاب،جملة مفصول ،احلداثة و التجسيد املكاين للرؤية الروائية،مالك احلزين،صربي حافظ- 3
  160ص،1984
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ية والدينيـة  حمموالته األسطور املكان، فإنه يربط بينه وبنيالروائي  و عندما يصف
من خوف وطمأنينة،  :املشاعر اإلنسانية فيصبح املكان كائناً حياً يثري والنفسية واإلبداعية،

،وألفة ونفور وحلم ويقظة، واضطراب وسكينة، وكره وحب..  

إىل طبيعة الشخصيات يف الرواية، فالبيئات تقوم حبمل داللة جمازيـة   فوصف املكان حييلنا 
فإذا وصفت البيت . إن بيت اإلنسان هو امتداد له"تعبر بشكل غري مباشر عن الشخصية 

وهو ما يؤكده ميشال بوتور بقوله إن األثاث يف الرواية ال يلعب  1"فقد وصفت اإلنسان
 عرياً اقتراحياً فحسب، بل هو يأخذ دوراً إحيائياً مهماً، ذلك أن هـذه األشـياء  ش دوراً

األثاث واألغراض  هلذا ميكن القول إن وصف. مرتبطة بوجودنا أكثر مما نقر ونعترف عادة
  .هو نوع من وصف األشخاص

اخل، كل هـذه  .. حديث نه ضيق أو متسع، مغلق أو مفتوح، قدمي أوفاملكان من حيث إ  
دالالت تسهم يف إضاءة جوانب الرواية، من حيث تفاعل الشخصيات مع املكان علـى  ال

  .املستوى النفسي واالجتماعي

وهـي  , يف مظهرها احلسي ،تتناول وصف أشياء الواقع ،و وصف املكان هو تقنية إنشائية
تفاصـيل  ملا تراه العني عند األدباء الواقعيني الذين استقصوا  ،نوع من التصوير الفوتوغرايف

ـ  ،وصفوها بدقة و ،األماكن واألشياء  ياءخبالف روائيي التجديد الذين مل ينظروا إىل األش
وإمنا نظروا إليها على أـا صـدى للشخصـية     ،على أا حقيقة مستقلة عن الشخصية

 ،كمـا هـي   األشـياء الذي يصور  الفوتوغرايفومن هنا الفرق بني الوصف . واألحداث
   2"من خالل إحساس املرء ا يصور األشياءصف التعبريي الذي والو

                                                             
  288ص ، 1972 ،دمشق،يي الدين صبحيحم: تر ،نظرية األدب،وارين، وويلك -1
   2005  ،دمشق ،الكتاب العرب احتاد السردي،خلطاب عزام، شعرية ا حممد انظر - 2
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إخل إمنا هو وصف للقيم االجتماعية اليت يريد ... فوصف املدن واألحياء والبيوت والغرف
كاملكان، يسهم يف حالة اإلنسان، وتشكيل طباعـه   البيت ذلك أن ،الراوي اإلشارة إليها

إذ  املرتل وعن الدار،خيتلف عن  فإنه ،يعين األمن واحلماية والراحة البيتوإذا كان  ووعيه،
كذلك . واحد مكانوإن كانت مجيعاً تطلق على  ،لكل من هذه التسميات داللتها اخلاصة
   .عن بيوت املدينة ،ختتلف بيوت الريف يف فضاءاا الرحبة

فاألثاث  ، بل وعلى طبقته االجتماعية أيضاً؛واألثاث ال يدل على شخصية صاحبه فحسب
وهكذا يبدو أن لألشـياء  ... املقاعد والكراسي واخلزائن موضةف يف األرستقراطي معرو

  .تارخياً كما لألشخاص والطبقات

إذ املكان يساهم يف  ،و خنلص يف األخري، أن هناك عالقة وطيدة جدا، بني املكان و املعىن
      .   خلق املعىن و الداللة داخل الرواية

  :تشكل المكان

و االنفتاح و االنغالق  ،يف الرواية من حيث االتساع و الضيقختتلف طبيعة األمكنة        
 ،ألن الزنزانة ليست مفتوحة دائما علـى العـامل اخلـارجي    ،فالزنزانة ليست هي الغرفة"

  1:خبالف الغرفة

و أن منيز مبـدئياً   ،حناول أن نعتمد على التقاطبات املكانية للبحث عن التشكالت املكانية
  .مكنة االنتقال، لكي حنصل على ثنائية ضديةوأ ،بني أمكنة اإلقامة

                                                             
  72ص،3،2000من منظور النقد األديب،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،املغرب،ط بنية النص السردي،محيد حلميداين -1
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  :فضاء المدینة

أثر عميق يف وعي الروائي، إذ يتعامل مع هذا املكان رؤية و معايشةً وتـذكراً   للمدينة   
يصف الروائي املكان، ال يفعل ذلك على طريقـة   او ليس كحيز جغرايف، فعندم. وختيالً

باإلسقاطات واإلحـاالت   اء هي أمكنة مليئةاجلغرافيني، فمدينة القدس أو شوارع الشهد
  .بالنسبة للروائي

فاملدينة ليست ساحات عمومية وأزقة أو منازل، بل هي جمموع اآلالم واألفراح، وأحالم 
بناء متخيل روائي يعكس خمتلف الرؤى واملالمح اليت  يمدينة خيالية، ه يالشخصيات؛ ه

  .تشخصها املدينة بأحيائها وأزقتها

 :ليت رمسها الروائيون للمدينة تتمثل يفإن الصور ا

  . من خالل تعقيدات احلياة اليومية و انعكاسها على الشخصيات: مليئة بالتوتر .  1    

حيث تشخيص عوامل املهمشني، و الشخصيات املتكسرة الـيت  : مثقلة باملهمش .  2    
  .حتلم أحالما مؤجلة 

ميكن أن حيكمها وعي بقـيم   ،ة باملدينةذلك أن عالقة الشخصي: راصدة للتحول .  3    
  .من الواقع االجتماعي و السياسي حتمل رؤية نقدية مستنبطة.جديدة

 ،حني تقدم الرواية العربية وصفا دقيقا اليار العديد من املدن: معربة عن السقوط . 4   
ة هوية إما صور ،وحتمل املدينة يف هذه الروايات. جراء حروب أهلية أو اعتداء أجنيبمن 

   .أو صورة فضاء لتعرية أوهام الوطن مفتقدة،
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بل ضروري النظـر إليهـا    ،ال ميكن النظر إىل املدينة باعتبارها مكونا يف العمل السردي
  .كفضاء إشكايل يف الرواية

 مثة عالقة بني املدينة و الروايـة،و هـذه  ن ، ألو لذلك جند الروائيني شغلهم سؤال املدينة
فاملدينة هي عدوة اإلنسان عند  ،و التضايق و الكراهية ،الرفض و املعاداة العالقة متباينة بني

إن  1"اإلنسانية و احلياة و املفارقات كعامل مليء بالنماذج"و بني االهتمام ا  ،غالب هلسا
هي  ،و بلورة الدالالت و املعاين ،فضاء املدينة يوفر إمكانات كبرية للتشخيص و التخييل

  .الدالالت  فضاء مفتوح إلنتاج

  .هيمنة الرتعة الفردية الضياع و-صورة لالغتراب             :املدينة

   .مالذ لالحتماء من صدمة املدينة            الريف

يقف السارد على غواية و إغراء مرسيلية و باريس، متمنيا "ما ال تذروه الرياح"ففي رواية 
و حرية و نساء مجيالت،فهو مكان مغر أن يكون موجودا فيهما، ملا توفرانه، من خريات 

  2"نعم املدينة أنت يا باريس"بطقسه و موقعه

و صورة ملدينة  ،صورة ملدينة تفرض إغراءها و دفئها على السارد ؛يرسم السارد صورتني
حتوالت الواقع العريب، يف أبعـاده السياسـية و   و كلتا الصورتني ترصد .ملوثة و مزدمحة

تتمثـل   ،و بالتايل فضاء لسؤال الكتابة يف عالقته بسؤال الـذات االجتماعية و الثقافية، 
يف املواعيد اليت كانت تضرا مدام فرانسواز للبشري يف خمتلف أحناء باريس  الصورة األوىل

                                                             
  77ص، 1995ابريل ،الكويت 196ع ،سلسلة عامل املعرفة،املدينة يف الشعر العريب املعاصرخمتار علي ابو غايل،.د -1
  66ص ،ال تذروه الرياح رواية ما- 2
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أما الصورة األخرى،فنراها يف   1.أو يف مطعم مشهور أو يف قاعة سينما أو عند ر السني
  .بداوة و وجود الغبار و العقاربمكان األنا املستميز بالضيق و ال

  :الضیق و االتساع/القفل و المفتاح 

، الـذي  حسن حبراويمن بني الدارسني للمكان الذين بينوا أمهية املكان الروائي ،        
  :أسس منهجه يف تصنيف املكان، قائم على ثالثة مفاهيم و هي 

  .الرؤية-التراتب  –التقاطب 

متعارضني يف املكان أو ما يسمى التقابالت الضدية  فالتقاطب و يعين وجود قطبني
  2..."كاإلقامة و االنتقال

يمكِّن القارئ من استكناه كيفية اشتغال املكون  هو مفهوم استراتيجي  املكاين تقاطبفال
و هو املكان،الصراعات بني القوى اليت تتحكّم يف املكاين يف النص الروائي، ومعرفة طبيعة 

 خالهلا إدراك بنية العالقات السطحية والعميقة يف النص،و ما تفرزه من دالالتوسيلة يتم من 
و متمكنة من التعبري عن التقاطبات الثنائية مشحونة حبمولة سيميائية وداللية وإيديولوجية، ف
    .تلف الصراعات و العالقات املتوترةخم

، حيث املقارنة بني طب املكاينعلى تقنية التقا ينهض"و الوردة املرأة"املكان  يف رواية ف  
املتسع، و الذي يساعد على  و فضاء اسبانياالضيق، فضائني متمايزين، و مها فضاء املغرب 

                                                             
  122ص ،املصدر نفسه - 1
  42ص ،1990املركز الثقايف العريب،بريوت، ، بنية الشكل الروائيحسن حبراوي ، - 2
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، فتمفصـالت  حتريك الشخصيات يف أمكنة كثرية، سواء أمكنة اإلقامة، أو أمكنة االنتقال
  .البيت املغريب، هي نقيضها املوجودة يف البيت االسباين

مثة أخـرى  " طورميولينوس"صورة مرئية يف  إىلالشمال واجلنوب يتحوالن التعارض بني ف
فاملتاجر املتخمة باملواد الغذائية حتيل حممد إىل سـنوات  . املغربنقيض هلا، مكروهة، يف 

قيل إذ ذاك إن العـامل   -كنا نعاين من اجلوع الشديد والفقر  ....معينةيف سنوات : "الفقر
غري أنه يف حقيقة األمر مل يكن العامل هو الذي جيتاز هـذه   -ةكله كان جيتاز أزمة اقتصادي

لذلك كان أيب يعود بأي شيء يستطيع أن ميأل البطن  -عائليت أنا-العائلة  -ولكن-األزمة 
   1"حىت ولو كان براز بعض احليوانات

تتحـول   ...املقاهي و احلانات و، اهلواء والرملف له طعمه و مذاقه؛ لتجول يف الشاطئاو 
شعرت أن الرمل حتت قـدمي ال  . مشينا دون أن نتكلم: "ىل عناصر للمواجهة بني عاملنيإ

حىت حركات اخنفـاض  . حىت اهلواء كان غريبا إىل حد اجلنون. يشبه رمل شواطئ الوطن
يف السابق كـان  . وصعود الرئتني يف القفص الصدري تغريت صارت ذات نسق آخر حي

ر بقيود حديدية تكبلين اآلن، ورغم اخلوف اهلائل كنت أشم اهلواء وأشع. كل شيء رتيبا
  2"شعرت باحلرية. خيتفي وراء أحالمي

ال بد أن ننظر إىل البيت كنموذج مالئم لدراسة قيم األلفة ومظاهر احلياة الداخليـة و      
ووصفه هو وصـف  , فالبيت هو امتداد هلا"مركز تكيف اخليال اليت تعيشها الشخصيات، 

كما أكد على ضرورة اإلملام جبميـع أجـزاء البيـت     3"برياً عن أصحااباعتبارها تع, هلا
كركام من اجلدران واألثاث ونكتفي بوصف املظهر الت املرتبطة به، وال ننظر إليه والدال

                                                             
  31ص ،رواية املرأة و الوردة  - 1
  56ص املصدر نفسه، - 2
  288ص ، 1972دمشق  ،حميي الدين صبحي: تر،نظرية األدب  ،ويليك، ووارين 3
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فالبيوت تعبر عن أصحاا، ذلك أن مثة تأثريا متبادال بني الشخصـية واملكـان   . اخلارجي
  . الذي تقيم فيه

اللقاء  فمكان. ميداناً حلركة شخصياته الرئيسة والثانوية ،املكان املغلق وائيالراختار       
مكان مغلـق آثـر    و، وهالبيت و املالهي هو األخرى، الشخصيات أو سوزو  حممدبني 

 .م عن مكان اآلخروصفها مبا ين ، ومنه رفة النومتضييقه، فقدم غ الروائي

  .غرفةالعلى األشياء املبصرة يف يتسم بالتركيز  ،ن وصف املكان املغلقإو 

مشـاعر الـراوي   فوضـوعي،  املذايت غري بال ، انه متيزواملالحظ يف وصف املكان املغلق
السعادة واالطمئنان يف  ةالشعوريـة له، وهي حال ةعن احلال عربت ،الواصف وأحاسيسه

 . سوز أثناء وجوده يف منـزل

      ال شك، ة، جتعـل  يف أن صورة املكان اليت قديـدرك   القـارئ مها الوصف بصري
واملسوغ . والساحة، وما يحيط ذه األمكنة املالهيتفصيالت  و ،بيت االسباينحمتويات ال

مكان اآلخر هو مكان السعادة، و مكان األنـا هـو    إن:الروائي هلذا الوصف هو القول
  . الشقاء و الغنب االجتماعي و الفكري

 و هو مكان ضيقعرب االستذكار و احللم، ،وصف مكان األنا املغريبجتنح الرواية إىل       
ال ادري كيف حصل أليب ذاك املساء أن أتى بكمية كبرية من التني "ال يتسع ألفراد العائلة 

فهـو   ،أما البيت االسباين ،فيقوم على النقيض ،1"اجلاف و وضعته أمي أمامنا على احلصري
الدامنركيـة، يف عمـارة خاصـة،     سوزعشيقته  يعبق حضارة ،تسكنه ،بيت راق مؤثث

                                                             
  43ص،رواية املرأة و الوردة-1
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ارختيـت و  " "قمري  تبدو الشرفة ذات ضوء"يتوسـط املدينة و يطل على شاطئ البحر 
  1"من ال مثيل هلماشعرت دوء و أ

ة الذت بالفرار فالرسم املكاين الذي اعتمده زفزاف، هو رسم رومانسي، مناسب لشخصي
رارة الواقع املفروض،و هذه الرومانسـية الـيت   مو قسوة، و جترعت  من فضاء أكثر غبنا

  .يسقطها الروائي على مكان اآلخر، توهم بواقعيتها

عندما ارتاد األماكن العامة املفتوحة كالشوارع مثال، إمنا ليبني أثرها على رصـد  فالسارد 
وقفت عند حافة السكة احلديدية و بدأت أفكر ."حتركات الشخصيات، و كثافتها الداللية

 2"دين رغبة يف الطريق املؤدية إىل البالجبأحد بعد ذلك،وجدتين احندر بال أ ن اعبأدون أ

  

  المغرب:مكان األنا  اسبانیا:مكان اآلخر

  جامد  مكان متحرك

  مقصى  أكثر جاذبية و تلذذ و اشتهاء

  منغلق  منفتح

      

فالتقاطب املكاين يف هذا املشهد الروائي يسـتدعيه االسـتذكار،دف املقارنـة بـني      
صفقت للجرسـون فـأتى   "حيزين هلجاء املاضي الشقي و مدح احلاضر السعيد /مكانني

                                                             
  44ص،املصدر نفسه -1
  29ص،رواية املرأة و الوردة - 2
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ببرية، شربتها يف احلال،و أحسست بقليل من االرختاء و الدفء يف هذا اجلو اخلـانق،و مل  
، و ميكن أن نقرأ هذا املقطع على 1"كانت عليه يف ما مضىتعد أعصايب متوترة اآلن مثلما 

املـرأة و  "و تبعا للتبئري الداخلي للسرد فان روايـة  "انه تعبري عن اغتراب البطل الداخلي
تقدم حيزا نفسيا ينم عن اغتراب يف عامل الـذات ميكـن نعتـه باالنفصـام أو      "الوردة

  2"االنشطار

ك تصوير لروعة و مجال منازل و مـدارس اآلخـر   هنا"ما ال تذروه الرياح"و يف رواية 
و مدارسهم مجيلة و املتخرج منها يصبح إنسانا شجاعا ذا قـوة و سـطوة و   " الفرنسي
  3"جربوت

و خالصة القول، إن ضيق فضاء األنا الذي رسم يف الروايات،يدل على املعانـاة و يـدل   
رد من كل الصفات، كذلك على مظهر اإلقصاء،فهو مقصى يف فضاء مقصي،انه فضاء جم

وعلى العكس متاما، ففضاء اآلخر ،يعرب عن عامل احللم و احلرية و اإلرادة و اجلمـال؛فهو  
  .نقيض للظالم و القذارة و الفقر

  فضاء مقصي                       ...قذارة-ظالم-فقر-ضيق=فضاء األنا

  نفتحفضاء م      ...احلرية-املرأة-اجلمال-البحر-اإلرادة= فضاء اآلخر

                                                             
  24ص،املصدر نفسه - 1
  132ص ،حدود القراءة يف اخلطاب السردي لرواية املرأة و الوردة، مقاربة بنيوية ،عبد القادر ساردي  - 2
  33ص ،ما ال تذروه الرياح رواية- 3
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فضاء مفتوحـا   عيعترب الشار: كأماكن لالنتقال العمومية :والشوارع  فضاء األحیاء
و هو مصدر األسئلة و الصراعات و األحداث و  ،جلميع الناس و هو ملتقى األنا و اآلخر

  .و مسرح املآسي  و الفوضى ،الكاشف عن تناقضات اتمع

املتسعة تنبئ عن الغـىن و الرفاهيـة و   و األحياء  ،و األحياء الضيقة حتمل دالالت الفقر
  .الرحابة

و يندغم مع لوحاته و مشـاهده   ،و يتوحد معه ،و الشارع كمكان يقطعه الروائي يوميا
  ).العزلة السلبية(بدل الغرفة الضيقة)العزلة االجيابية(و يلقي بعزلته إليه  ،ليعصر مهومه

كذلك حييلنـا   األنا و اآلخر،بني  ،جيري الروائي زفزاف الصراع بني الشخصيات و مثلما
بني حي شعيب مغريب يعشش فيه الفقر،و بـني حـي    ،على مواجهة بني مكانني متقاطبني
  .اسباين راق مسبوغ بكثري من النعم

لإلشارة، أن الروائي اعتمد على السرد االستذكاري، و على االرتـدادات النفسـية،يف   
املغـريب، املسـتميز بـالفقر و    وصف احلي الشعيب، و املقصود منـه، تعريـة الواقـع    

حركت قدمي و تذكرت كل ماضي السيئ الذي عشته واحدا مثـل املاليـني يف   "اجلوع
  .  1..."قرى قذرة منتشرة يف جبال األطلس أو جبال الريف

حيـث   ،مليء باملطاعم الفخمة و احلاناتما ال تذروه الرياح الشارع الفرنسي يف رواية 
و النقـود،  اهلوى مقابليعج ببائعات  ، وساء لتناول اخلمرخيرج الفرنسيون مصحوبني بالن
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جنسنة املكان،فكل مكان هو تلميح إىل العار الذي تدثر به اآلخر  الفرنسي،و إشارة إىل 
  .تتطاير منه شظايا اجلنس

ملاذا يفرحون و يشقى :أمام حشد من الناس يف احلانة متسائال ،فالبشري يرتوي بزجاجة مخر
  .بون امرأةكل الناس مصاح؟هو

و ارتباط البشري بالشارع يكمن يف انه منعرج حلياة أخرى، فهو الذي شهد سقوطه على 
املرأة -وجهه وهو خممور يف ليلة باردة، و هو الذي شهد كذلك، إنسانية السيدة الفرنسية

الشجاعة اليت ختترق الشوارع مبفردها دون حارس أو حام،ذات القامة املديدة و اجلمـال  
أن تترك الفىت وحده و تعود  رأت انه من الإلنساين"له إىل بيتها إعانتهاو  -لفتانالساحر ا
  1"إىل مرتهلا

فشارع اآلخر فسيح ال ميل، فيه ما تشتهيه النفس،و هو غري شارع األنا،فيه الراحة و املتعة 
و أخذ البشري يسري وحيدا يف الشوارع دون أن يفكر يف العودة إىل املعسكر ،فقد وجـد  "
  2"حة يف االنفراد،و متعة يف املشيرا

  :اآلخر مكانتلذذ 

املـرأة و  "هكذا تصور روايـة  ...  ب و جنساينمكان اآلخر مكان مشته و مستطا      
عرب مساحات كبرية،هذا التقاطب، و الذي هو وجه من أوجه الصراع بني األنا و  "الوردة
وقه، من حيـث يـوفر الراحـة و    تتشهاه األنا و تتلذذه و تتذ املكان االسباين ؛إناآلخر
وراء حاجز "،يتناول بطل زفزاف أكله ، ففي اهلناك،يف حني تدين الرواية مكان األنااألمن
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على مرأى من أفخم أوتيل تطل منه شقراوات العـامل و  "أو  ،1"حجري يف طورميولينوس
  2"الثريات

التنافر بني الفضـائني   و تأسيسا عليه،ميكن رسم هذا اجلدول، املبني لعالقة التمايز و     
 .فها من خالل ملفوظ حوار الشخصياتاهلنا و اهلناك و اليت نستش

  

  فضاء املغرب  فضاء أوروبا

موطن احلسن و اجلمال و اجلـنس و  
  احلظوظ

، و هناك أقلية تستويل علـى االمتيـازات  
  الباقي يعيش حياة البؤس

  .ر احلضارةاللغة العربية ال تساي  اللغة الفرنسية هي مفتاح النجاح

  األنا مقيدة، حياا رتيبة  اإلنسان سيد نفسه يفعل ما يشاء

  .الكبت و انعدام احلريات  كل األشياء مباحة

ــوس ــة : طورمولينــ املدينــ
  املشتهاة،الفردوس

  املدينة امللعونة: الدار البيضاء
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   :كأماكن االنتقال الخصوصیة و الحانة فضاء المقھى

تتمثل يف املمارسة املشـبوهة الـيت تـنغمس فيهـا      ،رتبطة بهو أهم الدالالت امل        
و ما تعانيه مـن  .كلما وجدت نفسها على هامش احلياة االجتماعية ،الشخصيات الروائية
جتارة  واالحنرافية كالدعارة أو القمار أ توقد ميثل بعض السلوكيا... ضنك و غربة و غنب

  اخل... املخدرات

 كمكان يرصد الفوارق االجتماعية و النفسـية  احلانةتربز  احما ال تذروه الري ففي رواية 
انظر إىل ذلك الشاب "بني األنا و اآلخر؛فالشاب الفرنسي ينتشي باحلياة أمام ذهول البشري 

انه يتمتع بكل مباهج احلياة،يرتدي الثياب اجلميلة الغالية،و يتمتع بصحبة  ،الفرنسي الوسيم
   1"فتاة حسناء

البشري يرتوي على نفسه بصحبة زجاجة مخـر   ، حيثس بوصف احلانةانفرد الفصل اخلام
ينسى ا ذكرياتـه   ،يهمه أن تكون يف يده زجاجة مخر...عتيقة، ال يبايل مبا يدور حوله

   2..."األليمة اليت ال تريد االنسالخ منه و الذهاب عنه

و مـدن و  من بيوت و شوارع و أحيـاء   ،و إمجاال، فوصف الروائي هلذه األمكنة     
فالبيـت   ،إمنا هو وصف للقيم االجتماعية و الدينية و احلضارية ألبطال الروايات ،غريها
و وعيه من خالل ما يوفره من راحـة و محايـة و    ،يشكل الطباع األوىل لإلنسان ،مثال

مـن حيـث    ،خيتلف  عن الدار أو املرتل ،و هو بذلك ،حسب تعبري غالب هلسا ،أمومة
يتجلى بأشكال خمتلفة من خالل "و هو.الرغم من أن املكان هو واحدب ،الدالالت اخلاصة

                                                             
  96ص" ما ال تذروه الرياح"رواية - 1
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ومن خالل فضـاء سـردي   . لغة تتماهى مع الشعري تارة وترتبط بالوصف تارة أخرى
وباإلنسـاين   ،وبالكوين الصـويف مـرة   ،وبالوقائعي حينا آخر ،حينا ييرتبط باألسطور

   .1"األرضي مرة أخرى

إا تضمر . ستوعب إستراتيجية املعىن الذي يريده ويراهكصورة مجالية تتستعمل :  الغرفة 
مـالذ  أو . يف حالة أخرى مأوى حلديث العزلـة  لغرفةتبدو ا ،املعاين كقلب اإلنسان متاما

  .ينقص الدف ء بغرفة ذات جدران حتتاج للمسات آخر محيم يفك عتمتها

ول كل األشـياء  هذا الرجل حي. تفك برودة الوحشة) أنثى(فاملأوى حيتاج إىل آخر خاص 
  .اليت حوله إىل إشارة حتيله إىل عالقات األنثى

باعتباره مفهوما إنسانيا متكامل الوجـود يف   ،تضعنا أمام مغزى املأوى احلقيقي لغرفةاف 
لرياح والصـقيع واألمطـار   حتمي اإلنسان من ا ،فاملأوى ليست جدرانا فحسب. نسيجه

  .واألنثى هي أصل املأوى. إمنا ترتبط بوجود األنثى واأللفة واحلرارة،

شروطها القاسـية  فحينما حتل الكارثة ب ،فهناك عالقة خفية ومضمرة بني املكان واإلنسان
فإن اخللل سرعان ما يدب يف اإلنسان الذي حييل فيه كنتيجة هلـذا   وتصيب روح املكان،

بينهما حيث ينشأ . فيتبدى املكان كشخصية حمورية يدور حوهلا الوعي املركزي ،االرتباط
  .وحدة تاريخ ووجود

                                                             
  2000ابريل/22ع  ،جملة نزوى،احلديثة  السودانية القصة يف املعىن املكان إستراتيجية  يف قراءة ،البالل معاوية -1
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رمسا رومنسيا حيث وفرت له كامل الراحة و األمـن نظـرا    م الغرفةرسفمحمد زفزاف 
لقرا من البحر و ذات ستائر سوداء،تنبعث منها املوسيقى، و كانت مناسبة ملضاجعة مـا  

  1..."هناك لك أن تشاء أو ال تشاء"شاء من النساء  و معاقرة اخلمرة

  :النافذة

إذ يشكل فسحة مجالية استطاع من خالله الكاتـب  ، اء للتوق اجلسدي  و التحررفض    
  .فهو مساحة ضوء ؛جتاه املرأة ،التعبري عن ذاتيته العميقة

إذ انه قادر علـى النفـاذ إىل أعمـاق      ،فضاء مشبع بالدالالت و اإلحياءات اجلنسية اإ
  . الشخصية عن طريق االستذكار

نافذة آملة يف أن ترى وميضا علها تستشرف من خالهلا احلرية و قد تلجأ الشخصية  إىل ال
  .املرأة

مها متالزمان حتكمهما عالقـة  ،هو اإلنسان فالبيت ؛ 2ليس هو ركام  و جدران: البيت-
فالبيـت   ،و من مث ،و األشياء اليت حيويها هلا داللتها و تفصح عن ساكنيه ،التأثري و التأثر

  .تعيش فيه أو تتردد عليه عنصر يربز مسات الشخصية اليت

فهناك البيت املغريب و هناك البيت  ،و الرواية تقدم منوذجني خمتلفني من وجوه كثرية للبيت
البيت ضيق ف  3"و وضعته أمي أمامنا على احلصري..."فالبيت املغريب مييزه احلصري. االسباين

  .الفقرال يتسع ألفراد العائلة و ال يوفر شروط الراحة و هو بسيط يوحي ب

                                                             
  19ص-رواية املرأة و الوردة - 1
  43ص،1990املركز الثقايف العريب،بريوت، حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي - 2
  43ص،رواية املرأة و الوردة - 3
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مـا ال تـذروه   " و " املرأة و الـوردة "لقد أبانت األحداث الروائية، يف رواييت :خالصة
و عرب جتواهلا يف الشوارع، و استراحتها  حممد و البشريأن األنا املغاربية، املتمثلة يف "الرياح

يف املقاهـي  و سهراا الراقصة، و تلذذها بأجساد النساء الغربيـات، إمنـا أحسـت   
و يف الوقت نفسه،و عرب مسـار السـرد، و تكـرار املشـاهد      ،فعل، بتمتعها باآلخربال

  . اليومية،أصيبت باإلحباط و شعرت أن مثة فرقا بني الواقع الكائن و اهلوية احلقيقية

   :المكان في مدینة الریاح

 هناك قلة من الروائيني الذين انطلقوا من الصحراء كمكان مجايل، و مكون روائي        
  .و متكنوا من توظيفها كفضاء يغري بالتخييل

فالصحراء ليست اتساعا أو فراغا فحسب، بل تصبح عند الـروائيني لغـزا و رمـزا و    
أسطورة؛ فهي حتيل إىل الصمت و الظالم، كما حتيل إىل احلياة و التحـرر، و النقـاء و   

  .الطهر، و هي مكان يعلم اإلصرار و الصرب و اجللد

أن الروايات العربية اليت اعتمدت الصحراء مكانـا كليـا أو   "إىل صالح صاحل.و ذهب د
جزئيا هي يف طليعة الروايات العربية املتقدمة فنيا، و األكثر متثيال ملا يصبو إليه الروائيون و 

  1"القراء العرب

يعين الروائي عناية كبرية بوصف املكان، و املتمثل يف الصـحراء  " مدينة الرياح"يف رواية 
  اد تكون هي البطل الرئيس يف الرواية،و هي تؤثر تأثريا عميقا يف شخصية قارا حىت لتك

  .و حتدد معامله
                                                             

  311ص،1996، دمشق،وزارة الثقافة ، الرواية العربية و الصحراء،صالح صاحل- 1
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كـذكر  ،القارئزئبق، فهو تارة يتحدد إىل حد أن يعيه الرواية كال هذه يتأرجح املكان يف 
و ذلك حينما يعمل السارد على ذكـر   ،يصري غري حمدود ،و تارة أخرى ،األمكنة و املدن

لقد جعل السارد بني املكـان و الزمـان عالقـات غـري      ،لزمانية و املكانيةالرحالت ا
و ما يزيد من حـرية  . و أكثر من ذلك  ،كاليت نشاهدها يف أفالم اخليال العلمي،معهودة
كمـا هـو الشـأن يف     ،مل يكن على ارض قصصية واقعية،هو التحديد املكاين ،القارئ

  .ري على فضاءات من األحالمحديد جيبل كان هذا الت ،الروايات العادية

 الذي أعلـن يف  ،لقد أبرزت الرواية لعبة سردية من بداية احللم إىل اية احللم األخري    
لفـت  و قبيلته هذه أ ،إذ إن البطل كان صبيا يف قبيلته ،ايته عن موت البطل موتا جمهوال

 ،ا أهل القبيلة هي الـذهب فالعملة اليت يقدمه ،انتظار مرور القافلة ليبادلوها امللح بالذهب
من  قارافانتقل  ،ن أباه ال ميلك شيئاأل ،استبدله أبوه بامللح قاراو لكن البطل  ،نظرا لكثرته

كـن  مت ،و البطل يف هذه األثناء.جر يف ذيل اجلمل و هو ي ،حرية كان ينعم ا إىل عبودية
  .من اكتشاف كثريا من األمور

و هـي املكـان    ،نسجت فيه خمتلف الربامج السرديةالصحراء هي املسرح العام الذي     
و جنـد   القبح ، الصحراء هي منبع احلرية فيه اجلمال و ،اخلايل و الواسع، املنطلق و املمتد

و إن كل الشخصيات عانـت   ،دارت يف هذا املكان ،ان كل األحالم اليت ساقها السارد
  .من قسوته يف كثري من األوقات

نه ال ميلـك  ليعرب عن أ ،إىل قافلة غريبة عنه ،لق من القبيلة األصليةينط قاراإن البطل       
فهو يف خدمة سـيده   ،يعاين حالة اجتماعية ال ختول له ذلك ألنه ،من مكان الرواية شيئا

يف سوق  انه حني وصوله صحبة القافلة يباعإذ   ،ما يقره له سيده و حيتل من املكان ،فقط
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و يوجهه إىل عمله من طرف القائم على اخلـدم   ،لعبديستقبل صاحب الصفقة ا .النخاسة
إذ ال  ،و بالتايل يتكلف بغسل املالبس مستعمال الرمال و املاء املؤتى ا من البئر ،يف البيت

  .سيادة للبطل على املكان يف الروية ألنه عبد

ت وداقوست اجلميالهدفه أنه يريد  البحث عن نساء أ ،بيض مع القافلةينطلق رجل أ     
و هـو أورويب باألوصـاف    ،و عن الناس معا ،غريب عن األرض -اآلخر-و هذا الرجل

الظهر و العبـد   فيطأ ،ظهر عبد بسجائر تافهة، يستأجر لروايةااملقدمة من طرف صاحب 
هي اليت كانـت حتـدد    ،يف احللم األول إن السيادة.و العبودية ن السيادةع ميشي، تعبريا

فالسـيادة   ،و املكان الذي ال يستطيع التعرف عليه ،ملشي فيهاملكان الذي يستطيع اآلنا ا
و  ،و بالتايل أين يكون السيد فهو مكان اآلخر ،مقابل العبودية هي املبدأ الذي حيدد اآلخر

   .فهو مكان األنا ،أين يراد أن يكون العبد

خر ، غري مناسب، خبالف مكان اآل وضيق  ،إن مكان األنا غري منطلق و حمدود جدا      
 كاملسـجد  ،و املكوث ا مدة قصـرية  ،أمكنة لألنا احلق يف الولوج إليها من ذلك مثال،

و لقد حتـدث    ،اخل...جمهزا له الفراش و إناء الوضوء  ،يزوره مع سيده قاراالذي كان 
 .على أساس ثنائية العبد و السيد ،السارد عن املسجد الذي كان يشترك فيه األنا و اآلخر

يـروج للمـذهب اإلباضـي      ،ملكان حىت صار مركز إشعاع فكري و أديبازدهر هذا ا
  " صارت مركزا إباضيا ،املدرسة اليت أسسها اوزباعرا:"باعتراف السارد

هذا  إىل ، لننظرتتحرك و توجه و ترسم مصائر الشخصيات ،و الصحراء بطبيعتها القاسية
النصراين،ذلك أن النصراين مل و أثرها يف اآلخر ،امللفوظ الذي يصف فيه الروائي الطبيعة
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 ،تعبت كثريا" - املوريتاين- يعد يطيق املشي بنفس العزمية اليت يتسلح ا األنا الصحراوي
   1"!!مل أعد أستطيع مواصلة السري.. قدماي داميتان من األشواك.. إنين مرهق جدا

 ربعها من دواوما ت, نهك من التخمةوهو م.. دربة على السري الطويل) للنصراين(مل تكن 
  : كان بعضهم جييبه. وقيء

  2.واجلنة حفّت باملكاره, فالصرب مفتاح الفرج.. تسلّح بالصرب - 

 القاسي، املتشكليبدو أن الروائي اعتمد على اللغة التصويرية لوصف فضاء الصحراء      
كانت الشـمس قـد   " و حيوانات الصحراء ،و الرياح و الكثبان ،من الشمس و الرمال

مثـة   ،على الذوائب العالية ،فقط.. لكن الرياح مل تنطلق بعد ،على الكثبان العاليةتربعت 
ظالل الضحى .. أمواجا رقيقة من الرمل كأا دخان ،نفاس متراخية حترك أعراف الكثبانأ

كانت مثة مجاعة من الظباء راتعة يف بقايا ..ول إىل الغرب منبطحة على األرضالداكنة تتطا
  3"هاد الغائرةعشب يف إحدى الو

فالصحراء، إذًا، هي فضاء جتربة مغايرة لتجارب املدينة، حيث تصارع الشخصـيات       
فالصـحراء رغـم   "دنسه اآلخر األنا و قد رمسها الروائي رمسا خيالف املعهود،فضاء.املوت

  4"اجلفاف و القساوة كان ميكن أن تكون ذات مجال مطلق،لو مل تكن ملوثة ذا البشر

  
 

                                                             
  23ص،رواية مدينة الرياح - 1
  23ص، نفسهاملصدر  - 2
  66-65ص،رواية مدينة الرياح - 3
  67ص، املصدر نفسه - 4
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 :مدخل نظري

من املفاهيم الفلسفية املشهورة، وعلى الرغم من شهرا وبسـاطتها، إال   االغتراب      
و هو مفهوم تعددت دالالته حىت أصـبح   .أا تعد من املفاهيم العصية على فهم الكثريين

 .مصطلحا غامضا

تراب عن األهل واألوطان؟ وهذا النوع من االغتراب هو املفهوم هو االغ ،هل املقصود به
 ،السائد لدى الكثريين، أم أن االغتراب يفسر عندما جيد املرء نفسه فاقداً لذاته يف وطنـه 

  حبكم القوانني املستبدة؟ أو شعوره بطغيان احلاكم وسطوته؟

دل على معىن النـوى و  ت :غربة :أن الكلمة العربية" ابن منظور"ل" لسان العرب"جاء يف 
, و الغرباء هم األباعد, و األنثى غريبة, و اجلمع غرباء, فغريب أي بعيد عن وطنه, البعد

فالكلمة العربية تـدل علـى    ،على هذا النحو. إذا تزوج من غري أقاربه ،و اغترب فالن
معـاجم   و جتمع.و الثاين على الغربة االجتماعية ،األول يدل على الغربة املكانية: معنيني

, تعين الرتوح عن الوطن" االغتراب"أو " الغربة"اللغة العربية على اختالفها على أن كلمة 
   .أو البعد أو االنفصال عن اآلخر

ظاهرة إنسانية تشتمل مجيع األمناط االجتماعية و االقتصادية و  هو aliénationاالغتراب 
مبعـىن ينقـل أو    alienareتـيين  هي كلمة مأخوذة من الفعل الال والسياسية و الثقافية، 

   1يتحول أو يزيل

                                                             
  02ص،1978،املعارف اإلسكندرية  ةاالغتراب، منشأ، حممود رجب -1
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و هو قول له دالالت و إحياءات، نظرا ألثره يف حياة " الغربة كربة: "جاء يف القول املأثور
املغترب أوال، و األهل و الوطن ثانيا، من اجلانب املادي و الصحي معا،أقلها يكمـن يف  

  .بتلك املرارة و احلنني و الشوق الذي يكابده املغتر

و  ،بسبب كثرة التعريفات اليت وضعت لـه  ،إثارة للجدلمن أكثر املسائل  إن االغتراب
خيتلف من عامل إىل آخر؛ فهو حالـة   فهو ،بالتايل ، وكثرة االجتاهات و العلوم اليت تناولته

  .أو هو نوع من السلوك الفعلي ،جمتمعية و شعورية

  مفھوم االغتراب

قدمية،تكونت منذ النشأة األوىل للمجتمعات،و واجههـا  االغتراب ظاهرة إنسانية        
الفرد حسب طاقاته، فقادته إىل التمرد و العصيان حينا، و إىل االستسالم و التموقع علـى  

عملية صريورة تتكون نتيجة وضع الفـرد يف البنـاء االجتمـاعي و    "وهو ،الذات أحيانا
الـة  تلـك احل  و هو كذلك، 1"على تصرفاته وفق اخليارات املتاحة أمامه ،انعكاس ذلك

 ،شعور أوالً، أي ظـاهرة سـيكولوجية  ن االغتراب هو إإذ  ،املركبة من الشعور بالغربة
الغربة اليت تتخذ مستويات متعددة، بدءاً من الشعور بانفصال الذات عن اآلخرين وعـن  

 فقدت الذات اليت.. عن معطيات هذا احمليط، فالذات املغتربة هي الذات املعزولة.. حميطها
قناة التواصل، وفرصة التواصل، وهذه الذات تنكفئ على نفسها، وتؤثر الصمت غالباً على 

 .الكالم

                                                             
 106ص،1978متوز  ،2العدد،جملة املستقبل العريب حليم بركات ،غربة املثقف العريب، انظر - 1
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وحىت، أيضاً، شعور اإلنسان بـاختالف   االنفصال بني الذات والواقع يعينأن االغتراب  مث
على  بالعالقة بينهما؛ ومن بعد انعدام الشعور بالقدرة ذاته عن اآلخرين، وافتقاد اإلحساس

  .افتقاد القدرة على اكتشاف املغزى والعربة القيمية من احلياة تبديل الواقع، مث

  .غتراب عند بعض الفالسفةاال

و حاولت تقـدمي تفسـريات موضـوعية     ،لقد اهتمت الفلسفة مبفهوم االغتراب
  .للظاهرة بناء على أسس و مقاييس و إيديولوجيات

و أصـبح اليـوم    ،يف أعمال أفالطون ، الفلسفةالعثور على هذا املفهوم يف ،و ميكن بداية
تعبريا عن بؤس اإلنسان نتيجة التغيريات اجلذرية العميقـة يف اجلوانـب االجتماعيـة و    

  .السياسية و االقتصادية

ذلك أن هذه الظاهرة متجذرة  ،أعطاه مغزى علمانيا من ناحية ارتباطه بواقع احلياة فهيجل
  .د موضوع حتت تأثري الغري و استغالهلممن حيث إن الفر ،يف وجود اإلنسان

و قسمه إىل اغتراب اجيايب و  ،و نظّر له ،يعترب هيجل أول من جعل لالغتراب منهجا علميا
  .هي أهم مكونات االغتراب ،مبينا أن العالقة بني الذات و اآلخر ،اغتراب سليب

ملادية و الالمادية و يكمن يف انفصال الفرد عن حضارته و ثقافته ا ،فاالغتراب السليب مثال
انسـحاق   غالبا ما تكون ثقافته و حضارته مهيمنة؛ مبعـىن  ،اللجوء إىل ثقافة جمتمع آخر

الـيت   حدث لشخصيات الروايات العربيةو هذا ما  الذات   و شعورها باليأس و النقص؛
و  ،و عملوا و أقاموا عالقات مع صـديقات  ،حيث أقاموا هناك ،بلدان اآلخر إىلذهبت 

شعروا باالغتراب  ،و من مث ،ظلوا حيملون أفكارا ال يريدون التنازل عنها ،م باملقابللكنه
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متلكهم اخلوف من أن و  ،يف جمتمع خمتلف عن مرجعيتهم الثقافية و االجتماعية و احلضارية
  .ينغمسوا كلية يف مرجعيات اآلخر

انفصاال تصبح معه  انفصال اإلنسان عن ذاته و أفعاله و عن اآلخرين:" بأنهكذلك يعرفه  
كل األشياء غريبة عنه، و قد يقصد عدم امتالك اإلنسان لذاته نتيجة ضياعها و اسـتالا  

فاإلنسان املغترب باملفهوم التارخيي لدى هيجل  1"على حنو يؤدي إىل السقوط يف العبودية
  .هو ذاك اإلنسان الذي يعيش يف عامل ميت ال إنساين

 ال يعترب ،مير ا اتمعاليت للمرحلة  ،إىل الواقع االجتماعيفقد رد االغتراب  ،ماركسأما 

اتمعات الطبقيـة؛   االغتراب حالةً أبدية، بل حالة نابعة من اغتراب العمل الذي مييز كل
إنـه   يديه وعقله ال يرتد إليه؛ بل قُلْ حيث يشعر اإلنسان أن ما ينتجه ويبتدعه نتيجة كد

ذلك، فإن االغتراب لدى ماركس ما هو إال صـورة   وعلى ،هيرتد عليه ليزيد من عبوديت
  .الطبيعة واتمع من صور عجز اإلنسان أمام قوى

  :و االغتراب عنده يأيت يف أربعة أشكال

  .اغتراب العامل عن ناتج عمله.1

  .اغتراب العامل عن عمله.2

  .اغتراب العامل عن نفسه.3

  .اغتراب العامل عن اآلخرين.4

                                                             
 50ص ،1995لنشر و التوزيع،بريوت،االغتراب عند فروم اريك، املؤسسة اجلامعية للدراسات و احسن محاد ، - 1
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غتـراب  و تصوروا أن اال ،فقد استبعدوا املضمون الديين ،كسارتر ،جوديةأما فالسفة الو
  .فمعىن اإلنسانية و احلرية إمنا تكون بقهر االغتراب ؛من ضروب الوجود الزائف ضرب

فيستخدم مصطلح االغتراب ليشـري بـه إىل عـدد مـن العالقـات       ،إريك فرومأما 
ولكن كما  ،وبالعمل اإلنساين,وبالطبيعة وعالقته باآلخرين ،كعالقة اإلنسان بذاته,املتنوعة

لعـدم مقـدرة    فروميشري  ،وذا، يبدو فان فروم قد حتيز إىل اغتراب اإلنسان عن ذاته
وبني  ،وشعوره باالنفصال عما يرغب يف أن يكون عليه ،اإلنسان على التواصل مع نفسه

 ،و أن تبيـع تعطـي أ  أنأن تغترب يعـين  :" روسوو عرفه   1.إحساسه بنفسه يف الواقع
من اجل بقـاء   ،و إمنا يبيعها على األقل ،ال يعطي ذاته ،فاإلنسان الذي يصبح عبدا آلخر

هذا التعريف حييلنا إىل أن هناك متايزا بني مفهوم العطاء الذي هو طواعية و بـني  " حياته 
   2"البيع 

  أشكال االغتراب

اليت تتعرض فيها وحدة  يشري إىل احلاالت ،هو مفهوم عام و شامل: النفسي باالغترا 
و بتأثري العمليات الثقافية و االجتماعية اليت تتم , الشخصية لالنشطار أو للضعف و االيار

حيث , مما يعين أن االغتراب يشري إىل النمو املشوه للشخصية اإلنسانية, داخل اتمع
ء و الشعور و االنتما ،تفتقد فيه الشخصية مقومات اإلحساس املتكامل الشعور باهلوية

  .بالقيمة و اإلحساس باألمن
العجز و الالمعىن و الالمعيارية و العزلة : هناك مخسة أبعاد ملفهوم االغتراب و هي

  . االجتماعية و اغتراب الذات
                                                             

 55ص 1995املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع،بريوت، ,إريك فروم اإلغتراب عند,حسن محادانظر  - 1
 99ص، 1979 ، 01جملة عامل الفكر، الكويت،العدد  ،االغتراب و الوعي الكوين، مراد وهبة - 2
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و شـعوره  , هو عدم قدرة الفرد على التواصل مـع نفسـه   ،و االغتراب عن الذات    
و يف الوقت الذي .سري حياته بال أهدافحيث ت, باالنفصال عما يرغب يف أن يكون عليه

و تتكون  ،اإلنسانتبدأ معاناة  ،و من مث ،يعاكسه الواقع الصعب ،أرادحتقيق ما  إىل يسعى
و بني ما يريده  ،فالتناقض الصارخ بني ما تريده الذات ،لالغتراب عن الذات األوىلالنواة 

     .هو مدعاة النفصال املرء عن ذاتهالعامل اخلارجي 

  :غتراب في الروایةاال

عالقة الذات باآلخر، هي امتداد لعالقة اإلنسان بذاته، فاملرء يريد ربط عالقات مع        
اآلخرين لتحقيق هدف معني، و لكن ضعف الذات نتيجة ظـروف خمتلفـة سياسـية و    
اجتماعية و إيديولوجية، ترى أن هذا االرتباط باآلخر، هو النيل من حريـة الـذات، و   

يتأسس العنف و الصراع،  فالعالقة بني األنا و اآلخر هي عالقة قائمة على تنازع  بالتايل،
  .الوجود سواء أكان هذا اآلخر بعيدا أم قريبا

كلمـا  تتمثل يف أنـه   ،املفارقة اليت يصطدم ا الروائي و ضمن هذا املدخل النظري،فان
غري الواقع الذي رمسه واجدا واقعا  ،كلما حتطمت أحالمه و تبخرت ،حاول حتقيق أهدافه

هو املنشئ الغتـراب   ،و خارجه ،فان هذا التناقض بني داخل الروائي ،و عليهو حلم به، 
   ...الذات، فالذات حتلم و ال حتقق، تطمح و ال متلك،  و هي ترى ما ال يراه غريها اآلخر

و  ،ه الداخليالذي ال يستجيب لعامل ،هي عامله اخلارجي ،فاملشكلة اليت يعاين منها الروائي
  .هو ظلمة شاملة و غربة رهيبة ،و كل ما يراه ،ال يطاوعه

و يزداد أكثـر يف   ،ة رواية إال و حتمل بذور االغتراب يف بنيتها الداخليةأيفان  ،و من مث
   .حيث اغتراب األبطال ذاتيا و مجاعيا و مكانيا ،الروايات اليت عاجلت الصراع احلضاري
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موقـف   ،هو يف التحليل األخري ،ادي إىل عوامل أخرى مزيفةفهروب الروائي من واقعه امل
و اإلحباط داخل اهلنا و  ،ناتج عن معاناة خيبة األمل ،و ازامية األبطال و اغترام ،سليب
تراوحت بني االنسحاب  ،بأشكال شىت ،اتسمتردود فعله أي أن،على حد سواء  ،اهلناك

ظام القائم واالندماج يف مؤسساته، أو التمـرد  من الواقع إىل هامش احلياة، أو الرضوخ للن
الفردي والثوري اجلماعي، أو اهلجرة إىل اخلارج حبثـاً عـن فـرص أفضـل يف     : بنوعيه
هناك سببان جوهريان وراء اغتراب املثقف؛يتصل األول بقضية احلريـة و مـا   "ف.احلياة

 بصـدمة املثقـف   يتعلق ا من مداخالت السلطة السياسية و االجتماعية،و يتعلق الثاين
  1"بسبب تعثر املشروع النهضوي القومي

خيارين ال ثالـث   ه سوىأمام جيدال أزمة، ب صطدم بواقع خاص،ي ،الرواياتالبطل يف ف 
متحمال تبعة  ،جتربته العودة من حيث جاء، قانعا بنهاية أزمته، وإما االستمرار يف هلما، إما

احللـم واحلقيقـة،    متأرجحـا بـني   كاسف البال،حيث يعيش حائرا، ،هذا االستمرار
  .وإدراكها وتقل يف وعى الشخصية ،فمساحات احللم تتضاءل

كانـت حتلـم   إنّ األنا املغاربية عموما،عندما فرت إىل أحضان تلك الغربـة، إىل اآلخر، 
حيث ال وجود لألمل و اليأس،غري أننا جند يف منعرجات روايات املدونة،  إىلبتحقيق آماهلا،
قدم له احلل الشايف، و انه ال يقدم له اإلجابات الكافية عن األسئلة املتعلقـة  أن اآلخر ال ي

  . من قدر من احلرية اهلناكرغم ما يوفره  اهلنابالبالد؛فاحلل ال يأيت من خارج 

الغربة، سواء كانت غربة نفسية أو غربة مكـان،   أصبحت الرواية العربية ال ختلو من تيمة
  .ات الغربة املكانية والنفسية معاحتمل مس ،أو حىت غربة مزدوجة

                                                             
 1999منشورات احتاد الكتاب العرب، اقي املعاصر،غتراب يف الشعر العراالحممد راض جعفر،- 1



 خطاب الھویة و جرح االغتراب

 

89 
 

إذ نرى أبطال الروايات  ،هو اغتراب املكان ؛ الغربة عن الوطن ،ههنا ،و الذي يهمنا     
خاصة عندما يدركون  ،و يستبطئون حركة الزمان ،االنتروبولوجيا يستوحشون من املكان
و أن الرجوع إىل  ،عرينار و س إال ،ما هو يف حقيقته ،أن الفردوس املنشود الذي حلموا به

  .النبع الصايف هو الربد و السالم

مما ال شك فيه، أن الغربة ليست سوى صورة أخرى للوطن، و هذه الصورة ال تكون إالّ 
 من خالل املواءمة بني الوطن واملغترب، و من مث، ال مناص، إذا وجدنا روايـات تصـور  

  .ورموزهبصوره  الغربة حمتشدة بالوطن و

مكونات الواقع  أحد ، الرواية العربية املعاصرة يفاالغتراب ميكن اعتبار  ،لقولو جممل ا    
إشـكالية   ،السواء، وباعتباره أيضا للفرد واتمع على واالقتصادي والنفسي االجتماعي

كان بعيدا عـن   خاصة إذا ،لتمزق والضياعالواقع حتت  فكي ا عرب عن اإلنسان املعاصرت
 .مزرياربا من واقع موطنه األصلي أو كان ه

واقعه، والذي جيد نفسه أمام  هو البطل املأزوم يف غري ،ن البطل املغترب يف الفن الروائيإ 
   .والقوى النفعية قوى طاغية، ترتبط باملكان والسلطة

شديد االرتباط باتمع املغاريب عامة، و اجلزائـري   موضوع ،موضوع اهلجرة و االغتراب
ليس للسياحة أو الدراسة أو العالقات التجارية و "ائري بالغرب بسبب ارتباط اجلز خاصة

لكن ما يربط هذا اإلنسان بالغرب هي عالقة حضارية معقدة تتلخص يف وجود إشـكالية  
   1"املستعمر و املستعمر

                                                             
 153ص ،1999،اجلزائر.دار القصبة للنشر واية اجلزائرية،دراسات يف الرمصطفى فاسي ، - 1
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من أهم الروايات اجلزائرية اليت تعاجل موضوع االغتراب من  "ما ال تذروه الرياح"رواية  و
و احلي  ،كعصفور من الشرق لتوفيق احلكيم ،مقارنة بصنوا املشرقية ،وجهة خصوصية

نظرا الرتباط اتمع  ،و موسم اهلجرة إىل الشمال للطيب صاحل ،الالتيين لسهيل إدريس
اجلزائري باآلخر الفرنسي االستعماري؛فإذا كان انتقال شخصيات الروايات الرائدة بسبب 

تذروه الرياح كان رهني عالقة حضارية تتمثل يف  فان بطل ما ال ،السياحة أو الدراسة
و تعترب هذه الرواية من الروايات اليت خصت بكاملها ملوضوع اهلجرة و  .االستعمار
البشري كل ألوان مارس على " ما ال تذروه الرياح"فاآلخر الفرنسي يف  1" االغتراب

و هو يف  ،نواع الرذيلةكل أمن ممارسة  ،مل جيد البشري بدا ،و من مث ،العنف و الغواية
ا قويشجاعا  يف الوقت الذي رأى فيه اآلخر ،و أحس باالنسحاق و الدناءة  ،غربته

بل استخف بالثورة و ... سلوكه و شنبه و صفاتهفما كان عليه إال أن  يغري ،متسلطا
اآلخر يستغل حلظات ضعف األنا، يتجلى  .و رأى أم جمانني حياربون فرنسا القوية ،الثوار

لك عندما ش كلب فرانسواز األوىل البشري، و عندما وجدت فرانسواز الثانية البشري يف ذ
ها هي اآلن تقف يف اجلانب القوي "حالة سكر و عدم وعي،فضعف األنا يقابله قوة اآلخر

  2.."ها هي تقف أمامه مرفوعة الرأس و قوة حازمة..و هو يقف يف اجلانب الضعيف

كل ما له  يفة و مهزوزة ،يظهر ذلك، من خالل احتقارضع إن شخصية البشري شخصية 
لقد سئمت من وجهي ألنه يشبه بعض الناس ال أود "صلة باجلزائر و اجلزائريني و التقاليد

حمرومة من كل شيء، ال متلك القدرة على االختيار؛بدءا من  و 3"رؤيتهم مدى احلياة

                                                             
 154ص ،انظر  املرجع نفسه - 1
 200رواية ما ال تذروه الرياح، ص- 2
 94، صرواية ما ال تذروه الرياح - 3
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رنسا رغما عنه من طرف اجليش  تزوجيه من ربيعة اليت اختارها له أبوه، و ذهابه إىل ف
الفرنسي، و أخريا  أجربته الظروف ملمارسة الرذيلة مع آخر ال يبادله األحاسيس و 

  .. و هو يعلم مسبقا أن هذا النوع من احلب غري مثمر و زائل.العواطف

  :الجنس و االغتراب 

 ،و اآلخرين التعرض إىل فقدان ذوام ،املدروسة إذا كان البد لشخصيات الروايات      
و الثورة ضـد   ،جمربون على احملافظة على أنفسهم نفسيا و جسديا ،فانه يف الوقت نفسه

؛ فاملرأة هي العـزاء و  هو سالح اجلنس ،أن أهم سالح استعانوا به ،و الشك  ،االغتراب
يريدون أن ينأوا بأنفسهم  ،حيث نرى األبطال الذين ملوا احلياة و األحياء"هي التعويض 

كمـا يغـرق    ،الكون و شروره فيتجهون إىل املرأة مغرقني مهومهم يف صدرها عن هذا
  .1"احملزون آالمه يف اخلمر

و  ،و السيطرة على جمريات حيـام  ،إن أبطال روايات املدونة تشل مقدرم على الفعل
الشخصـية   إىلتصبح أعماهلم مزيفة ال متـت بصـلة   و  ،حيسون بفقدان الشعور بالذات

هي اليت تقود البطل املغترب عـن   ،النفس املزيفة اليت تلبس الشخصية األصيلةف ،احلقيقية
، حـىت  و من هنا ال تكون لديها القدرة على التأثري و الفعل و التغيري.. يأمتر بأمارا ،ذاته
فيعود األبطال  ،ال ينجب و ال يثمر ،ألنه يف التحليل األخري ،ميارسه ضمن اغترابه ،باحل

  .صلية و إىل النبع احلقيقيإىل مرابعهم األ

ة هـي  واملرأ. و إىل اكتشاف احلقيقة ،جسر موصل إىل بر األمان ،فاجلنس هو يف النهاية
  .االغتراب تعويض و جدار تتحطم فوقه آالم

                                                             
 352العدد  ،دمشق ،املوقف األديب احتاد الكتاب العرب ةريا تامر، جمليف أدب زك بغسان السيد، االغترا - 1
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حاملـا   ،رسم بطله منغمسا يف ملذات اجلنس و اخلمر"املرأة و الوردة"يف فمحمد زفزاف 
 "آالن"و " جورج"دا على شخصيتني و مها معتم ،غري واقعه املاضي ،بواقع آخر

مغتربا يف مكـان ال حـق لـه يف     ،و قد آثر اهلروب من املغرب إىل اسبانيا ،يبدو البطل 
لم يعد ف"إال حق احللم و القيم و العادات  ،طقوس احلياة الثقافية و الدينية ،مشاركة أهله

   1"ان ليعيش مع عوامل اخليالميلك يف أوروبا إال عالقة وحيدة هي رابطة الوصول إىل املك

تتجلى رغبة األنا يف االتصال اجلنسي باآلخر منذ الطفولة، "ما ال تذروه الرياح"و يف رواية 
يؤكد الباحث بشري بوجيرة حممد أن  حينما عض كلب فرانسواز البشري و هو صغري ،و

تقام من اآلخر إدمان البشري على ممارسة اجلنس مع فرنسواز مل يكن حلاجة شبقية،بل لالن"
   2"بعدما مل تثمر الوسائل املادية و الثقافية

  

  

   :الھویةالعودة إلى االغتراب و 

حيـث   ،رغم مكوثهم مدة زمنية معتربة ،عاش العرب يف اهلناك منطا معيشيا مؤقتا       
بل مرتبط موم  ،ة العودةغري مرتبط بإراد  ،و هذا احللم ،يراودهم حلم  العودة إىل الوطن

 ،و مبسـتويات متعـددة   ،العربية اإلسالمية اليت ارتطمت بغرييات خمتلفة يف الغربهلوية ا

                                                             
عبد امللك .ماجستري حتت إشراف د رسالة بنيوية،القراءة يف اخلطاب السردي لرواية املرأة و الوردة، مقاربة  حدود،ساردي عبد القادر  - 1

  85ص،2005/2006مرتاض، جامعة وهران،اجلزائر،
 96،ص2007ألنا و اآلخر و رهانات اهلوية يف املنظومة األدبية اجلزائرية،منشورات دار األديب،وهران،بشري بوجيرة حممد،ا - 2
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وجدت األنا نفسها أمام  ،و من مث ،كالغريية الثقافية و االجتماعية و الدينية و نظم العيش
  .يتمثل يف جرح اهلوية و أتعاب املنفى ،مرض خطري

لى الذات، أي مدى التصاق الـذات  و ضروري أن الفت النظر إىل سلطة املكان األصل ع
مبكونات وجودها كاملكان،كلما أصاا شيء يريد اجتثاثها، و التأثري فيها على حنو مـا  

  "ما ال تذروه الرياح"و " املرأة و الوردة"جنده عند بطلي

و عـدم الـزواج    ،الرجوع إىل اجلزائـر " ما ال تذروه الرياح"قرر البشري بطل و لذلك 
شخصيته ورجوع إىل نفسه "و هذا الرجوع ميثل   1"تراحها عليه بذلك بفرانسواز رغم اق

   2"و أصالته

رومنسية اليت ناجى ـا  رغم املناجاة ال" املرأة و الوردة"و الفعل نفسه، سلكه حممد بطل
  ....  حبكأحبك،أحبك،أ"سوز

سـية  و املكان بالنسبة للهوية، هو ابرز مدافع هلا، و اقدر على محايتها،و حنسـب أن قد 
  .مكان األنا و التماهي معها، يتجلى عندما تستهدفها مؤثرات خارجية خمتلفة

و مثمرة و منتجة، دعاه إىل العودة إىل األصـل   ،مث إن تعثر البشري يف إقامة عالقات سوية
النساء له، و تعلقهن  ، فمطاردةليبدأ حياة جديدة، ملقيا وراء ظهره قشور احلضارة الغربية

فالعالقة بـني البطـل و   .حيصد منه إالّ األتعاب و القلق ، ملشهوانيا عنيفابه تعلقا جسديا 
عشيقته، هي عالقة استغالل و استرتاف طاقاته، و هو ما يذكرنا بالعالقة بني املستعمر و 

  .املستعمر
                                                             

 206، ص"ما ال تذروه الرياح" رواية انظر - 1
 296صديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ية،الشخصية يف الرواية اجلزائر،حممدبشري بوجيرة  - 2
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الشرق و الغـرب،و  /فالكاتب حرص على أن ال تقوم عالقة شرعية بني البطل و العشيقة
  .قبل أن يتلوث حبضارة الغرب املادية-اجلزائر-كان األصليفضل إعادته إىل امل

واصـفا اجلزائـر بعـدما     ،نزل يف مطار الدار البيضاء، و قد استوعب وعيه يف اهلنـاك 
  1"إا حسناء العامل و عروسة املدن"حتررت

 و كأنه يكفر عن ذنوب اقترفها ،و كأنه ولد من جديد ،رجع إىل بلدته نشوان ،و بعدها"
  2"اء الثورةو قال انه سيسخر حياته خلدمة اجلزائر بعدما ظلمها أثن"

فـوعي   3"اجلزائر ائيا عن فرنسا مرادف متاما النفصال ،انفصال البشري عن فرانسواز"و 
البشري بذاته، يتبلور و يتعمق من خالل الدخول يف عالقة اختالف، و تغاير وصراع مـع  

  .اآلخر

و بهـي و  بوجيرة بشري.، كما يرى دفرنسا/اآلخر جتليات المح من م د االغتراب يعتربع :
 ،املتمثل يف فرانسواز ،و البعد األنثوي اجلنسي ،البعد القانوين املتمثل يف التجنيد اإلجباري"

   4"و بعد االغتراب املتمثل يف االجتثاث من البيئة و احمليط

  :نھایة العالقات

                                                             
 215ص، "ما ال تذروه الرياح"رواية - 1
 218ص ،املصدر نفسه- 2
  297ص، 1983حممد مصايف،الرواية العربية اجلزائرية،بني الواقعية و االلتزام،الدار العربية للكتاب،  - 3
 2006مارس03العدد /جامعة وهران جملة دراسات جزائرية،" ما ال تذروه الرياح"األنا و اآلخر يف رواية "بشري بوجيرة حممد  انظر - 4
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ية مؤملة فيها من اجلليدية و الربود، ما يف طبيعـة  ا -عادة-تنتهي العالقات العاطفية      
منطا جديدا رائعا،جتد فيه ما يشـبع  "هؤالء الفتيات،ألن املرأة الغربية،ترى يف األنا املغاريب 

  1"عواء اجلنس و يسكت صراخ الغريزة

وآثر  ،لسهيل إدريس عن حبيبته الفرنسية جانيني" احلي الالتيين"و مثلما ختلى بطل رواية 
لتوفيق احلكيم، و بطـل  " عصفور من الشرق"ودة إىل موطنه، وكذلك فعل بطل رواية الع

للطيب صاحل الذي أقدم على قتل النسوة االنكليزيـات  " موسم اهلجرة إىل الشمال"رواية 
 ما ال تـذروه الريـاح  "الاليت أقمن عالقات محيمة معه، و عاد إىل السودان،فان بطلي 

حمافظني على هويتهما،رغم صور التمـاهي  إىل الوطن، -لككذ-عادا" املرأة و الوردة"و"
من خالل االنبهار باآلخر، و لكن من اجلانب املـادي فقـط، و لـيس مـن اجلانـب      

  .السيكولوجي

إالّ إذا خلعته من تارخيه، و قطعته عن ماضـيه ،و  "و يبدو أن اآلخر ال يسلم نفسه لألنا 
  2"بله الدينيةجردته من تراثه،و فصمته عن شخصيته احلضارية ،

فروايات الصراع احلضاري،حتاول تعرية الواقع،و تؤكد أن لقاء حضارة متقدمة و حضارة 
متخلفة،ال ميكن أن يكتب له النجاح،و غري مثمر، و بالتايل نرى عودة األنوات العربية إىل 

صاحبها نظرة أوسع و أعمـق إىل الـذات و    إىل مكان األصل، و عودة البطلني.أوطام
و عـدم الـذوبان فيه،فـذهاب     ،خـر ،بكل مستوياته من خالل عدم رفـض اآل اآلخر

و تعلمها أمناط احلياة اجلديدة،جعلها ختلق لنفسها هويـة   ،الشخصيات املغاربية إىل اهلناك

                                                             
 160،ص1984، 4بريوت،ط ،دار العودة عربية،الطيب صاحل عبقري الرواية الحمي الدين صبحي و آخرون ، - 1
 164ص، عة،بريوترجولة و أنوثة يف أزمة اجلنس و احلضارة يف الرواية العربية ،دار الطليشرق و غرب جورج طرابيشي،- 2
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غري هوية سلفية متحجرة منغلقة،أي أن الذهاب إىل اهلناك، كان بداعي البحـث   ،جديدة
و ليس البحث عن اهلوية، أو التماهي يف اآلخر  ،هولعن التميز و البحث عن اجلديد و ا

  .األورويب

و ضروري أن نالحظ انه رغم  الوجه االجيايب للغرب، من حيث التقدم العلمي، و التقدم 
أملعلومايت،إالّ انه مل يتمكن من حمو ما بينه و بني األنا من فواصل،فتعلق البشري  بفرانسواز، 

نتهي عالقتهما بالزواج،و الشيء نفسه، ينسحب إىل حممد مل يكونا كافيني لت و حبها له،
فليس من "... حيث بدأت تطارد سوز نظرات الريبة و الشك" املرأة و الوردة"يف 

املصادفة أن يعود بطل املرأة و الوردة إىل أرض الواقع، بعد أن ثبت له بامللموس، أن 
  1"سما للجراحالغرب ذلك العامل املسحور، ال ميكن أن يكون موئال و بل

فعرب سريورة احلب بني البطل و عشيقته يف الروايتني، نتبني صراعا بني عقليتني فرقهمـا   
الواحد،لنكتشف أن البطل يعاين من هذا  زت أن جتمعهما اجلغرافيا و املكانالتاريخ، و عج

ليست عربية،و مـن مث، فهـو ال    ؛احلب، لسبب بسيط ،و هو أن العشيقة ليست من أناه
فحب .و بالتايل تصبح قصة احلب عابرة مؤقتة-البشري مثال–مكاشفتها على أنه عريب  يريد

و لـذلك نـرى   .فرانسواز للبشري كان هدفه التلذذ بتعذيبه فقط، و ليس لبناء حياة دائمة
فاجلنس عندما يوضع يف إطـاره الصـحي و هـو    و على العكس متاما، ايته غري مثمرة،

ة قادرة على العطاء و اإلجناب، و ليس قوة حيوانية جاحمة احلب،يصبح طاقة إنسانية خالق
  .تؤدي إىل اهلالك و التدمري

  :"مدینة الریاح"في  االغتراب داخل الوطن

                                                             
 151و150ص ،1999سنة  ،1ط ،بريوت ،دار الفارايب،البحث عن إيقاع جديد يف الرواية العربية،عبد الرمحن ياغي - 1
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، و يف وطنك او منفي ،ديارك هلك و يفأبني  اقمة االغتراب أن تكون غريبال شك أن       
يتنصل عن اإلنسان أهله  هنا يتالشى حب الوجود و احلياة للوطن و األهل معا،صعب أن

تتضاعف درجاا "مدينة الرياح"يف رواية ن الغربة إالقول  ميكن ،ومن هنا بسبب الفقر و الفاقة،
يظهر ذلك جليا حينما .،و يتضاعف اإلمالق و اإلحساس بالالشيء بالنسبة للبطل يف مدينته

اطية مع النصراين إلنشاء رئيس مجهورية املنكب الربزخي الدميقر تنقل ولد معطليتعاون احلاكم 
  .مركز للنفايات السامة يف مجهوريته

من خالل التنومي   قاراعلى األنا  قوستباستر مث إن الضغوطات اليت مارسها الباحث األثري
املغناطيسي، و احلاجة إىل الشيء كاحلرية، جعلته ضائعا بني الوهم و احلقيقة و الوعي و 

أحس كأن عقلي ..يزعجين ال أدري ما هو..يشغلين أنا لست مرتاحا مثة شيء ما"الالوعي
  1..."عبارة عن حلد فارغ تولول فيه الرياح

  

  :  ویـــــةـالھ

هو مفهوم مضطرب، تكتنفه الضبابية بالرغم من أنه يبدو حمسوم الفهم، و كثريا ما         
و لـذلك   ،بدء من ستينيات القرن املاضـي  ،يتم خلطه بالثقافة، و قد نال اهتماما كبريا

وقفت عنده كل العلوم اإلنسانية؛ كاالنتروبولوجيا و السوسيولوجيا و السـيكولوجيا و  
الكبري، و احتالله مساحة كبرية من خطـاب   هالعلوم السياسية و اآلداب، و بقدر انتشار

هذه العلوم، بقدر ما ظل غامضا غري واضح، و غموضه تأتى من كونه له عالقة مبا هـو  
  .ثابت و متغري

                                                             
 122رواية مدينة الرياح،ص- 1
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و هوية " حقيقة الشيء أو الشخص الذي متيزه عن غريه"عرفه املعاجم العربية كاحمليط بأنه ت
اهلو و هي مشتقة مـن  : حقيقته و صفاته اجلوهرية األصيلة، و هو منسوب إىل: اإلنسان
 .ليس من الذات أو األنا واآلخر أو الغري،  أيهو، :الضمري

 لتعريفاتا :اجلرجاين يف كتابهف لشيء، وحقيقته،ا مبعىن أا جوهر "هو"اهلوية مأخوذة من 

1بالشجرة يف الغي بأا احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على: يقول عنها
   

يزه عن لة على صفاته اجلوهرية و اليت متو يف الفلسفة، اهلوية، حقيقة الشيء املطلقة املشتم
فاهلوية الثقافية تعين التفرد الثقـايف بكـل مـا    " التفرد"أيضاً مبعىن " اهلوية"وتعرف  .غريه

  .وأمناط سلوك وميل وقيم ونظرة إىل الكون واحلياة من عاداتيتضمنه معىن الثقافة 

عبارة عن جمموعة من اخلصائصِ و املميزات األساسية االجتماعية و فاهلوية هي  و إمجاال،
املتشاة اليت تدلّ بوضوح على حقيقة أو كيان النفسية و الفلسفية و املعيشية و التارخيية 

منسجمني متشاني ، جتمعهم هذه اخلصائص يف ظرف زمكاين، فتميزهم عن  قومٍ
 .اآلخرين

كان يف كل  أو احلضارة، هي جوهرها وحقيقتها، وملا.. أو الثقافة .. فهوية اإلنسان 
فإن هوية الشيء هي  .. تغرياتالثوابت وامل -إنساناً أو ثقافة أو حضارة–شيء من األشياء 

دون أن ختلي مكاا لنقيضها، طاملا  ثوابته، اليت تتجدد ال تتغري، تتجلى وتفصح عن ذاا،
   2"ةبقيت الذات على قيد احليا

  :من اهلوية تتغذى و

                                                             
 .314، ص1987 ،كتب، بريوت، الطبعة األوىل دار عامل ال "التعريفات "الشريف اجلرجاين: انظر -1
 6م، ص1999ألوىل، فرباير الطبعة ادار ضة مصر للطباعة والنشر،  ،خماطر العوملة على اهلوية الثقافية، حممد عمارة. انظر د - 2
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و يعترب مصدرا ثابتا، و جوهرا أساسيا لتشكيل الشخصية النموذجية اليت :التراث  .1
 .و اليت حتيلنا إىل اهلويةميكننا االعتداد ا، 

 .و هو عنصر متغري، و قد يكون له تأثري يف العنصر األول و لكنه قليل :اتمع .2

 
لتعرب عن شخصيتها  ،هي صفاا اليت متيزها من باقي األمم ،هوية أية أمةف و تأسيسا عليه،

الذي جيري  العقيدة اليت توفر رؤية للوجود، واللسان: ثالثة عناصر ية،وهي اجتماعاحلضار
  .دىالتعبري به، والتراث الثقايف الطويل امل

إمنا تعمق مسار االغتراب يف حياة أصـحاب  :" الثقافة اليت تذيعها وسائل اإلعالم الغربية
ينغرس الشعور الومهي بأن الثقافة اليت ينتجها  الرتعة الوطنية، و من خالل هذا االغتراب،

  1"الغرب، هي ثقافة الكون كله

  .ي إشكالية ذهنية و هي آلية من آليات الدفاع اجلمعيفاهلوية ه

  .هي االقتراب من اآلخر لالستفادة من ثقافته و إجنازاته              االعتراف باهلوية   

  .هي احلذر منه بوصفه خطرا مهددا لألنا                                      

البناء على الضد، و البنـاء علـى   : مهاكما أن هناك من يرى اهلوية تتكون من ضدين و  
ـ  ااملماثلة، فأما األول، فان اهلوية تتشكل بناء على االختالف مع اآلخر، و أما الثاين فإ 

إن اهلويـة يعرفهـا    تتشكل على التشابه مع اآلخر من حيث الشكل و اللون ؛بتعبري آخر
عقدة اليت جتعل الصراع بني و من مث، فان اهلوية هي مجلة من العالقات امل ملختلف،اآلخر ا

  .األفراد و اجلماعات متشاة يف اجلوهر، و خمتلفة يف املظهر

                                                             
 56ص، 1998السنة اخلامسة 19:جملة الكلمة،بريوت،ع الثقايف الغريب و طموحات العوملة،نقد املشروع حممد حمفوظ ، -1
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  :مها متتاز ما، أساسيتني للهوية أهم صفتنيو لذلك، فإن 

أن السمات املشتركة للجماعة، خاصة ـا دون   يإا متيز اجلماعة عن غريها؛ أ .1
 .غريها

اركها غريها، و أن أية حماولة للتغيري يقابله إا موضع اعتزاز اجلماعة؛ و اليت ال يش .2
 .عدم الرضا

و إمجاال فاهلوية من املنظور اللغوي أو الفلسفي هي االمتياز عن الغري و املطابقة للنفس أي 
و .خصوصية الذات و ما يتميز به فرد أو مجاعة عن أغياره من خصائص و مميزات و قـيم 

 .،إذ إن ما من هوية إالّ و ختتزل ثقافة معينةإن أكثر الوشائج ارتباطا ا هي الثقافة

 
  .تمثالت الھویة في الروایة

والتخلـف   العربية مع واقع عريب مهزوم ومأزوم، يعاين االستعمار تأسست الرواية        
  اهلوية على املستويني الفردي واجلمعي ية بالبحث عناانشغلت منذ البد ،واالنقسامات، ومن مث

أوربا للتعبري عن اهلويـة   ي قد استثمر املثقفون رحالم الدراسية إىلفعلى املستوى اجلمع
جتريب وختريب واكتشـاف، وأرادوا   العربية، فسجلوا مغامرام يف أوربا بكل ما فيها من

منظور فردي فجاءت جتارم باستقراء  أن حيددوا املواجهة بني الشرق والغرب من خالل
   1.حلوالً وسطية ساذجة تتوج الصراع بالزواج واناقص يعكس اجلزء على الكل، وافترض

                                                             
  2000 ،منشورات احتاد الكتاب العرب ، العربية وجهة النظر يف روايات األصوات، حممد جنيب التالوي. انظر د - 1
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تثري احد املسائل الكربى الـيت تشـغل    ،ميكن اعتبار أن مسألة اهلوية يف املغرب العريب    
األمر الذي حتم على إقصاء  ،مريرة و قاسية ،الروائيني نظرا القتراا حبقيقة تارخيية معتربة

  .اآلخر و إبعاده من دائرة األنا 

م اهلوية الذي نراه يتجلى يف الروايات، هو مفهوم مرن يتسع و يضـيق حسـب   إن مفهو
  . األحداث و الثقافات و األفكار و حسب العالقة مع اآلخر

  :متثل اهلوية و اآلخر يف الرواية املغاربية مربوط ب إن

فاهلوية هنا مربوطة باآلخر البعيـد وهـو االسـتعمار     :مرحلة االستعمار و الثورة .1
و اآلخر القريب و يتمثل يف األنا اليت خانت الـوطن و تنازلـت عـن    األورويب 

 .هويتها

و هنا القاتل و الضحية جزء من الذات؛فاآلخر هو عني الـذات  : اإلرهابمرحلة  .2
ألن اآلخر شكل لـدى  ...بلغة بول ريكور،و من مث تصري الذات مأزومة و جرحية
  .الضرر اهلوية تصدعا تغذى من التقتيل و كل أنواع اهلمجية و

و حـاولوا أن   ،يغادر أبطال الروايات الوطن ألسباب سياسية مانعة من العيش داخله     
يقعـون   ،و خصوصيتهم و ذكريام إىل اهلناك ،يندجموا يف بلد االغتراب حاملني هويتهم

من حيـث طريقـة    ،بني حماولة االندماج و التأقلم يف بلد اإلقامة ؛بني املطرقة و السندان
  .و بني احلفاظ على اهلوية و اخلصوصية ،و منط التفكري ،العيش

العربيـة    اهلوية  يعيد اكتشاف أن ،اسبانيا عرب رحلته إىل حممد زفزافلقد حاول الروائي 
الغرب الشـرق   ىكيف ير؛أي عرب موقف اآلخر من الذات ، عرب نظرة نقدية للقيم الغربية
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الذات كانـت تـتم يف    ن النظرة إىلإ مث ،  الشرق العريب نفسه ىكيف ير ؟ و من مثالعريب
  . ضوء نظرة الغرب الرديئة إلينا

يف باحات  يحستريستحم بالليل والنهار، وييف الشوارع، و كان يتجول حممدفالبطل 
إىل سهرات راقصة؛ بني  ينتقل والتلذذ بأجساد النساء، و ،املقاهي للتطلع يف وجوه املارة

إن هذا اإليقاع ". األرض املوعودة"أنه غزا حقا  يعتقد حممد ،هذه األجواء املختلفة
من تعارض  ،نتيجة ما حيس به البطل،تتخلله حلظات يهيمن فيها شعور اإلحباط  ،اليومي

  .وهويته ،بني معيش السفر
  الغرب االستعماري أنقضية  ،من ذلك مثال  ,ذلك تشري إىل كثرية حداثأ فهناك 

هاجس  على أن التأكيد دون ،رواية حممد زفزاف ننتهي من أن ال نستطيع  , الالإنساين
انه اجلزء اآلخر من   , من الكيان جزء و يظل-رغم عدائه -  نتجاهله أنميكن  ال ،الغرب
  .اهلوية

كان ينظر إليها على أساس وجود تعارض "هناك فوارق حضارية بني الغرب و العرب 
و بني احلضارة  ،اإلنسانيةجذري بني احلضارة الغربية القائمة على ضرب من املركزية 

   1"اإلسالمية القائمة على مركزية الوجود الرباين
، و سلوكاته و تصرفاته اليت تنبئ عن سـلبيته  إىلالوعي بالنظر  إىلو يبدو أن البطل يفتقد 

  2"أول من فقد هويته أمام الثقافة الغربية اليت أغرقته يف متويهات حىت النخاع "بالتايل كان

و  .القهر االستعماري كان سببا يف االنبهار و اخلضوع ملفـاتن فرنسـا  ، فو تأسيسا عليه
  .سببا يف استيقاظ البشري من غفوته ،القهر االستعماري كان كذلك

  .فالثقافة الفرنسية و الغربة            الوعي بالذات 
                                                             

 107ص، 2006مارس،03العدد /جامعة وهران،اسات جزائرية جملة در ،اهلوية يف رواية ما ال تذروه الرياح خطاب ،عزالدين باي - 1
 112ص املرجع نفسه، - 2
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ـ -املراحل اليت مر ا البشري،بداية من وجوده يف اهلنـا  ميكن رسم جدول يبني مث -راجلزائ
و مرحلة االنبهار و اإلعجاب، و أخريا،العودة إىل النبع و عودة -فرنسا-الوجود يف اهلناك

  :اهلوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  احلكي ملفوظات  موقف البشري  الفصول

فتلك اموعات من اجلنود األوربيني و تلك السـيارات  "  رفض األخر  1-3
ا العسكرية و تلك األعالم الفرنسية املرفرفة، كلها ليس هل

  40ص"دور كبري يف حماولة تغيري معامل البالد

االنبــهار االغتــراب و  4-09
  باألخر و التماهي فيه

انه جمرد انسان فاقد العقل ليس له شعور "من هو البشري؟ 
انه كـائن تافـه   ...باملسؤولية تذروه الرياح حيثما أرادت
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  197ص"مفقود يتطلب مرشدا و هاديا

 عـودة الـوعي  بداية   9
  للبشري

غربتـه  تأمل من  ، ومل البشري من الوضع الذي يعيش فيهتأ"
  197ص"نه كان خمطئاو هو يعرف اآلن إ...الطويلة

و الرجوع  عودة الوعي  10-11
   إىل اجلزائر

  215ص"إن اجلزائر حسناء العامل و عروسة املدن"

رجع البشري برفقة العباسي ،للم يكن احـد مـن النـاس    
فكأنـه جـاء   ...يتصور مدى سروره و مـدى ابتهاجـه  

  253ص"بالفردوس يف يده

أال تالحظون الدم يف وجهـي  ...إين أسري حنو الشفاء التام"
و هي آخر " إين خبري...صافيا؟إين ال اشعر بشيء من اآلالم

  254ص.مجلة يف النص

  

و ال حيمـل   ،مبهور باحلضارة الغربية الفرنسية انبهارا شـديدا  ،فالبشري من أول األمر" 
الشمال الذي سافر  إىليف موسم اهلجرة  ،عكس مصطفى سعيد ،ارخييحقد ت أيجتاهها 

  1"الغرب غازيا إىل

فالتمزق الذي عاشه البشري، تأتى له من خسران أصدقائه اجلزائريني يف فرنسـا، و كـذا   
أصدقائه الفرنسيني، و هذا التمزق، ولد فيه الرغبة الكتشاف شيء جمهول، و حرك فيـه  

صـحوته   و 2"الثاين هلذه اليقظة فيكمن يف عالقته مع فرانسوازأما العامل "ضمريه اخلامد

                                                             
 113ص، املرجع نفسه  - 1
 293ص ،1983 ،الرواية العربية اجلزائرية احلديثة بني الواقعية و االلتزام ، الدار العربية للكتاب،حممد مصايف.دانظر  - 2
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زوج فرانسوتز كتابا عن اجلزائر، و قال انه سيفعل  برنارندركها حينما استنكر أن يؤلف 
  1"مثله، و يؤلف كتابا عن فرنسا، سيحكي فيه كل ما وجد من عيوب و تفاهات و عبث

  .إغراءات الغرب                ميثل البشري 

  .وعي الذات أو اهلوية                     

  

 

                                                             
  138ص ،انظر رواية ما ال تذروه الرياح - 1
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الفردية واجلمعيـة   عالقة األنا موضوع اللقاء احلضاري مع الغرب يف صورة شكل   
؛ حيـث البدايـة الفنيـة     قيمة أساسية من قيم الفكر العريب ،الغالب املهيمنباآلخر املتفوق 

أحيان أخـرى   فبدت يف بعض األحيان يف صورة الصراع مع الغرب، ويفللمتخيل الروائي ،
وثقافة تفرض نفسـها بكـل    املثاقفة بني حضارة صورة اللقاء احلضاري املؤطر بعالقاتيف 

حتاول أن تدافع عن خصوصيتها و تتقي شر اإلقصاء ، وحضارة وهوية اإلغراءاتو  الوسائل
  .و النفي أو الذوبان يف اآلخر

 1933 أحـداثها لعلي الدوعاجي،و اليت كتب " بني حانات البحر املتوسط جولة"إن         

فالـدوعاجي جينسـن   . مبثابة أول رواية يف املغرب العريب تعرب عن رؤية الغرب كامرأةتعترب 
 الفرنسية "نيس"مدينةفإن .بالروحية ةرؤيته للغرب والشرق معا، حمتفظا لألوىل باملادية وللثاني

و أن األماكن اليت زارها تفوح منـها رائحـة    "مدينة احلب الشيطاين، مدينة املتعة"مثال هي 
فكان يرى أوروبا زوجته الشقراء اجلميلة، البيضاء اللون ذات العيـنني   ...اجلنس و األنوثة

  "صافيتني،ترتدي فساتني السهرة الرشيقةالزرقاوين ال

 ،شرقيةو من مث، ميكن القول بأن فكرة أنثنة الغرب جتسدت يف الرواية املغاربية قبل الرواية امل
  .1936للحكيم كتبت سنة " عصفور من الشرق"أن رواية باعتبار 

،أن الظروف التارخيية اليت مر ا املغرب العريب،و خاصة اجلزائر، جعلـت تيمـة   يبدو و     
الغرب تستميز بنوع من احلدة و اخلصوصية، مقارنة بالرواية املشـرقية، يتجلـى ذلـك يف    

يصبح نسـخة  و  يفقد هويته أنالذي كاد " ما ال تذروه الرياح"شخصية البشري بطل رواية 
  .لغريه

املزرية لألنا يف املغرب العريب املتوزعة على الكبت السياسي، و الغنب  األوضاعإن          
البحث عن اهلوية  هيأت األنا لالغتراب وو إكراهات املاضي،  االجتماعي،و التهميش الثقايف
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ذلك أن البطل حممد فر إىل اسبانيا بعدما فقد " املرأة و الوردة"ما جنده يف رواية يف اهلناك؛مثل
محل شعاراته و آرائه يف  مما أتاح له خرج وهو غاضب ثائر، ؛ويف املغربمسوغات وجوده 

ما يشبه البدائل لترمجة أغوار النفس، و  اجلنسية إىل ممارساته حتولت ،إىل أوربا، ومن مث رحالته
  ...األيديولوجيةاإلسقاطات  املكبوتات و

يدفعـه   ،األغلـب ذكر على يف أن البطل  ،مع املدونة املشرقيةتشترك املدونة املغاربية        
، جيد مربرات حلها مل بدوافع مكبوتةوهو حم -الغرب -السفر حنو العامل اجلديد إىل إخفاقه

  .إىل الدرجة اليت تصبح معها احلرية مرادفا للجنس و الرغبة اجلنسية ،ةالعالقات اجلسدي يف

اهلوية برزت بصورة جلية يف فضـاء  هناك أمر البد من اإلشارة إليه،يكمن يف أن قيمة        
يف  سـوز و  "ما ال تذروه الريـاح "يف رواية فرنسواز-فلوال اآلخر، فضاء االغتراب؛ اآلخر
الغربة ليسـت سـوى   ف ؛و قيمة الوطن ما عرفت األنا املغاربية هويتها "املرأة و الوردة"رواية

ختلق لنفسها  اجلديدة،جعلهابأمناط احلياة  و التأثر،العيش يف اهلناك حيث، صورة أخرى للوطن
الغـرب هـو   "أدركت أن مقولة و بالتايل  ،هوية جديدة، غري هوية سلفية متحجرة منغلقة

ن اآلخر ال يقدم له احلل الشايف، و انه ال و إ ...هو أكذوبة من األكاذيب" الفردوس املفقود
رغم مـا   اهلنامن خارج يقدم له اإلجابات الكافية عن األسئلة املتعلقة بالبالد؛فاحلل ال يأيت 

  .و من مث ،كان الرجوع إىل النبع الصايف،إىل الوطن.من قدر من احلرية اهلناكيوفره 

فإـا   و رغم التقارب الظاهري، ، فرنسوازأو  كسوز بالفتاة الغربية ةاملغاربي عجاب األنا إرغم 
جهة أخـرى، أن   ا،من جهة ،و منالزواج  ا ارتباطا مكينا من خالل رفضاالرتباط  ترفض

  ...و هو ما يعين عدم التواصل و التوافق.اإلشباع اجلنسي مس جسدها دون روحها
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يف اهلنـا و   ليعيث فسادا هناك استنتاج أخري،و هو أن اآلخر الغريب انتقل إىل األنا املغاربية    
 إىل مركـز  العربية حاول أن ميتص رحيق األرض و العرض معا، حموال براءة فضاء الصحراء

       ".مدينة الرياح"عنه رواية ،كما عربتللنفايات السامة
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 :املصادر و املراجع

  .القرآن الكرمي
  :املصادر:أوال

 الشركة الوطنية للنشـر و التوزيـع  "ما ال تذروه الرياح "عرعار حممد العايل .1
   1982، 2اجلزائر، ط

سلسـلة  ( 1972، 1بريوت، منشورات غالريي  "املرأة و الوردة" حممد زفزاف .2
 )الكتاب احلديث

  .1996،بريوت 1دار اآلداب،ط"مدينة الرياح"بنوأ موسى ولد .3
  

  :املراجع العربية:ثانيا
إبراهيم عباس،الرواية املغاربية،تشكل النص السردي يف ضوء البعد اإليديولوجي،دار  .1

 1،2005طالرائد للكتاب،اجلزائر،

ديوان املطبوعـات   1983-1970، بشري بوجيرة حممد،الشخصية يف الرواية اجلزائرية .2
 1986ة، اجلزائراجلامعي

بشري بوجيرة حممـد،األنا و اآلخـر و رهانـات اهلويـة يف املنظومـة األدبيـة        - .3
 2007اجلزائرية،منشورات دار األديب،وهران،

جورج طرابيشي،شرق غرب،رجولة و أنوثة يف أزمة اجلنس و احلضارة يف الرواية  .4
 4،1998طالعربية ،دار الطليعة،بريوت،

 1990ئي،املركز الثقايف العريب،بريوت،حسن حبراوي،بنية الشكل الروا .5

حسن محاد ،االغتراب عند فروم اريك، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشـر و   .6
 1995التوزيع،بريوت،

مركز دراسات الوحدة -صورة العرب يف الصحافة الربيطانية-حلمي خضر ساري .7
 1988يناير -1ط-بريوت-العربية

ور النقد األديب،املركز الثقايف العريب،الدار محيد حلميداين،بنية النص السردي من منظ .8
 3،2000طالبيضاء،املغرب،



 المصادر و المراجع
 

112 
 

صورة اآلخر، العريب ناظرا ومنظورا إليه، مركز دراسـات  . طاهر لبيب وآخرون .9
 1999، 2طالوحدة العربية، بريوت، 

 صادق قسومة،طرائق حتليل القصة،دار اجلنوب للنشر،تونس،د ت .10

، اآلداب و العلوم اإلنسانية ، كليةة اجلديدةعبد الرمحان بوعلي، الرواية العربي .11
 2001، 1وجدة، ط

 دار الفـارايب -البحث عن إيقاع جديد يف الرواية العربيـة -عبد الرمحن ياغي .12
 1999سنة  1بريوت ط

عبد القادر ساردي، حدود القراءة يف اخلطاب السردي لرواية املرأة و الوردة،  .13
عبـد امللـك مرتـاض، جامعـة     .مقاربة بنيوية، رسالة ماجستري حتت إشراف د

 2005/2006وهران،اجلزائر،

املتخيل السردي،مقاربات نقديـة يف التنـاص و الـرؤى و    -إبراهيماهللا عبد  .14
 1990-1ط-املركز الثقايف العريب-الداللة

املطبوعـات   ، ديـوان الفرنسي يف الرواية املغربيـة  صورة ،عبد ايد حنون .15
 ، اجلزائراجلامعية

نظرية الرواية ،حبث يف تقنيات السرد،سلسـلة عـامل   عبد امللك مرتاض،يف  .16
 1998املعرفة،الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب،الكويت،ديسمرب 

ليلة و ليلة،حتليل سيميائي تفكيكي حلكايـة محـال    ألف-عبد امللك مرتاض .17
 1993بغداد،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،

 1993للنشر ،علي الدوعاجي،األعمال الكاملة،موفم  .18

    1999 1ط املركز الثقايف العريب،"نظرية الرواية و الرواية العربية"فيصل دراج .19

 1985قاسم سيزا أمحد،بناء الرواية،دار التنوير،بريوت، .20

املركـز الثقـايف   -التبئري-السرد-حتليل  اخلطاب الروائي،الزمن-سعيد يقطني .21
 1997-3ط-بريوت-العريب

الوعي و حتليل التناقضات و خطاب  إشكاليةة التحوالت العربيسيار اجلميل ، .22
 1997 1األردنية اهلامشية، ط اململكة ،األهلية للنشر و التوزيع،املستقبل
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 ،دار عامل الكتب، بـريوت، الطبعـة األوىل    "التعريفات "الشريف اجلرجاين .23
1987 

حمي الدين صبحي و آخرون،الطيب صـاحل عبقـري الروايـة العربيـة،دار      .24
 4،1984العودة،بريوت،ط

حممد عمارة،خماطر العوملة على اهلوية الثقافية،دار ضة مصر للطباعة و النشر  .25
 1999،فرباير 1،ط

حممد مصايف،الرواية العربية اجلزائرية،بني الواقعية و االلتزام،الـدار العربيـة    .26
 1983للكتاب،

الـدار القوميـة    4املكتبة العربية ط -عيسى بن هشام ثحدي -حممد املويلحي .27
  1964عة و النشر للطبا

حممود رجب،االغتراب عند فروم إريك،املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر  .28
 1995و التوزيع،بريوت،

مصطفى عبد الغين، قضايا الرواية العربية، الدار املصرية اللبنانيـة، القـاهرة،    .29
 1999، 1ط

 1999مصطفى فاسي،دراسات يف الرواية اجلزائرية،دار القصبة للنشر اجلزائر، .30

 1،ط1ابن منظور أبو الفضل،لسان العرب،دار صادر،بريوت،الد .31

أطروحة قـدمت لنيـل   -مجاليات املكان يف الرواية املغاربية-حلسن كرومي .32
جامعـة وهـران    -عبد امللك مرتاض.إشراف د-دكتوراه دولة يف األدب املعاصر

 05/06اجلزائر

ؤسسة الوطنية للكتاب، واسيين األعرج، اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، امل .33
 1986اجلزائر، 

ميىن العيد، فن الرواية، بني خصوصية احلكاية و متيز اخلطـاب، دار اآلداب،   .34
 1981، 1بريوت، ط
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 :املراجع املترمجة:ثالثا

غاستون باشالر،مجاليات املكان،ت،غالب هلسا،املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات و    .1
 1،2000النشر و التوزيع،ط

الس األعلـى لرعايـة   ويليك و وارين، نظرية األدب، ت، حمي الدين صبحي،  .2
 1972دمشق، الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية 

  
  .العربية االت:رابعا

 
جملة دراسات جزائرية، "ما ال تذروه الرياح"بشري بوجيرة حممد،األنا و اآلخر يف رواية .1

 2006مارس03جامعة وهران،العدد 

-23/ع-الكويـت -جملـة عـامل الفكـر   -السيميوطيقا و العنونة-وييل محدامج .2
 مارس/يناير

 1978متوز  2/ع-جملة املستقبل العريب-غربة املثقف العريب-حليم بركات .3

مقاربـة حـول   عبد القادر شرشار،بواكري الرواية العربية يف التـراث املغـاريب،    .4
جزائريـة، جامعـة    جملة دراسات اإلرهاصات األوىل للكتابة السردية يف اجلزائر،

 2005وهران، العدد الثاين، سنة 
جملـة  -مالك احلزين، احلداثة و التجسيد املكاين للرؤيـة الروائيـة  -صربي حافظ .5

 1984سبتمرب-4/ع-4م-القاهرة-اهليئة املصرية للكتاب-فصول

اهليئـة  -جملـة فصـول   -دراسة املكان الصحراوي يف فساد األمكنة-صالح صاحل .6
 1993خريف -3/ع-12/م-ةالقاهر-املصرية للكتاب

-جملة دراسات عربية-إشارات يف طريق مسرييت الروائية-عبد الرمحن جميد الربيعي .7
 1982-12/ع

-جملة دراسات جزائرية-"ما ال تذروه الرياح"خطاب اهلوية يف رواية -عزالدين باي .8
 2006 -3/ع-اجلزائر-جامعة وهران-خمترب اخلطاب األديب
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-بريوت-جملة الكلمة-يف الغريب و طموحات العوملةنقد املشروع الثقا-حممد حمفوظ .9
 1998السنة اخلامسة -19/ع

-سلسلة عـامل املعرفـة  -املدينة يف الشعر العريب املعاصر-خمتار علي أبو غايل .10
 1995ابريل -الكويت-196/ع

-1/ع-الكويـت -جملة عامل الفكـر -االغتراب و الوعي الكوين-مراد وهبة .11
1979 

-السـنة الثالثـة  -10/ع-جملـة احلـوار  -الطهطاوي و الغرب-معني طاهر .12
 1988صيف

بريوت -جملة الطريق-إدريسثالثية الشرق و الغرب عند يوسف -نوفل نيوف .13
 1995  3-2/ع-

 1986-6/ع-جملة ألف-سيزا قاسم-ت-مشكلة املكان الفين-يوري لومتان .14

 

  املواقع:خامسا
-1لسـنة ا-العراق-جملة الكلمة-صورة العنوان يف الرواية العربية-مجيل محداوي .1

 2007فرباير -2/ع

عبد اهللا أبو هيف، رؤى اآلخر يف الرواية العربية ،جملة املوقـف األديب دمشـق    .2
 www.uwa.dam.org  2002كانون األول  380:العدد

بناء اآلخر يف الرواية العربية املغاربية،البحث عن الفـردوس  -عبد القادر شرشار .3
 www.annoor magazine.com 170/ع-جملة النور-املفقود

-منشورات احتاد الكتاب العرب -مجاليات احليز يف املعلقات-عبد امللك مرتاض .4
 www.uwa.dam.org 1998-دمشق

ع -دمشـق -جملة املوقـف األديب  -االغتراب يف أدب زكريا تامر-غسان السيد .5
/352   www.uwa.dam.org 

ـ -قادة عقاق .6 كالية داللة املدينة يف اخلطاب الشعري العريب املعاصر،دراسة يف إش
 2001-دمشـق -منشورات احتـاد الكتـاب العـرب    -التلقي اجلمايل للمكان

www.uwa.dam.org 
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-دمشق-منشورات احتاد الكتاب العرب -بناء الرواية العربية-مسري روحي الفيصل .7
1995 www.uwa.dam.org 

احتـاد الكتـاب   ، التينيـة رحلة يف مجاليات روايـة أمريكـا ال  ، ماجدة محود .8
  2007www.uwa.dam.org،دمشق،العرب

حممد راض جعفر،االغتراب يف الشعر العراقي املعاصر، منشورات احتاد الكتـاب   .9
 1999العرب،

-دمشق-منشورات احتاد الكتاب العرب-شعرية اخلطاب السردي-حممد عزام .10
2005     www.uwa.dam.org 

منشورات -حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلديثة-حممد عزام .11
 www.uwa.dam.org 2003-دمشق-احتاد الكتاب العرب

العربية ، منشـورات   وجهة النظر يف روايات األصوات،حممد جنيب التالوي .12
 2000 ،احتاد الكتاب العرب

-جملـة املوقـف األديب  -براعة االستهالل يف صناعة العنوان-اهلميسيحممود  .13
 www.uwa.dam.org 1997حمرم -313/ع-دمشق

-قراءة يف إستراتيجية املعىن،املكان يف القصة السودانية احلديثة-معاوية البالل .14
 2000ابريل -22/ع-جملة نزوى

 -قف األديبجملة املو–مفهوم العالقة مع الغرب يف روايات سورية -مفيد جنم .15

 www.uwa.dam.org:2004 متوز-399/ع-دمشق
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