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النقد الروائي الجزائري املعاصر
املنجز والخيارات املنهجية
هقذهح :
ٜٗدف ايبشح إىل ايٛقٛف عً ٢املٓذص ايٓكد ٟادتصا٥س ٟاملعاؾس املتابع دتٓظ
ايسٚا ٌٖٚ ،١ٜنإ هلرا ايٓكد سكٛز َتُٝص عٔ ايٓكٛدات ا٭خس ٣ضٛا ٤ايػسق ١ٝأٚ
ايغسب١ٝ؟ أّ إٔ ٖرا ايٓكد مل ٜهد ظت ر َا رسق٘ يهرَٚ ٙا وٛؾٌ إي ٘ٝضٛا ،ٙخاؾ ١ي
سكٌ ايسٚا ١ٜباعتباز إٔ ٖرا ادتٓظ ا٭دبٜ ٫ ٞصاٍ بهساً َٔ سٝح وكٓٝاو٘ ٚآيٝاو٘ اييت
ٜ ٫هاد ٜطتكس هلا ساٍَٚ .ع ذيو ٫بد َٔ اإلقساز أْ٘ َُٗا ناْت ادتد٬َ ٠شَ١
ملَ٬ض ايسٚا ١ٜادتصا٥س ١ٜادتدٜد ،٠إنْٗا د ٕٚغو ،قد وأثست بايتٝازات ايفهس١ٜ
ٚا٫جتاٖات ا٭دب ١ٝاييت ٚإدت إيٓٝا َٔ ايغسب.
ٚعً ٘ٝضٓذد أْفطٓا أَا ّ زتُٛع َٔ ١ااحماٚز اييت وهػ يٓا عٔ َد ٣ؾدم َا
ذٖبٓا اي َٔٚ .٘ٝااحماٚز اييت ضٝك ايبشح إشاٖ٤ا َا :ًٜٞ
َ )1د ٣اضتذاب ١ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتصا٥س ٟادتدٜد ذتسن ١ٝايٓكد ا٭دبٚ ،ٞإىل أٟ
سد نإ َِطٛاعاً ي اضتٝعاب٘ يًُك٫ٛت ايٓكد ١ٜاملعاؾس. ٠
 )2املٓاٖر ٚاملراٖب ايٓكد :١ٜاييت ٖ ٞيسٜب ١ي ا٭ضاع ٚن ٝوٓاٚهلا ْكادْاٌٖٚ ،
ؾبغت بايؿبغ ١ادتصا٥س ١ٜايعسب ١ٝأّ أْٗا بكٝت ستاإع ١عًَٓ ٢بتٗا ،ي إراز
وؿدٜسٖا إيٓٝا ي ؾٛز ٠باٖتْ ١تٝذ ١ستاٚي ١إعاد ٠إْباوٗا ي يهر وسبتٗا ا٭ٚىل .
 )3املؿطًض ايطسَٚ ٟا ٜسوبط ب٘ َٔ عٛايل َفاٖ ١ُٝٝذات املٓػأ املتعدد إٓٝاً
ٚإًطفٝاً ٚإهسٜاً ٌٖٚ ،...مت اضتهراد ٙنآي ١داٖص ٠يهر قابً ١يًتشٜٛس؟ أّ إٔ
ْكادْا عُدٚا إيٚ ٘ٝوعاًَٛا َع٘ نُاد ٠قابً ١إلعاد ٠ايؿٝايٚ ١إل ٖر ٙايتش٫ّٛت
ايفهسٚ ١ٜايفًطفٚ ١ٝايفٓ ١ٝاييت إسقٗا ايٛاقع ادتدٜدٚ ،ذيو َا أدّ ٣ب٘ إىل
ارتكٛع يٓٛع ددٜد َٔ ايتطٜٛس .
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عالن السرد تين أسر التقليذ وأفق التجرية :
َٔ املطًِ ب٘ ،ازوباط دٓظ ايسٚا ١ٜايعسب ١ٝادتدٜد ٠ي زتًُٗا ،مبا ي ذيو
ادتصا٥س ،١ٜبايسٚا ١ٜايغسب ١ٝاييت نإ هلا ضبل ايٓكر ايفين ٚيدت املسدع ٚايُٓٛذز
اير ٟوطتُد َٓ٘ ايهتاب ١ايطسد ١ٜايعسبٚ ١ٝضاًٗ٥ا ايٓعسٚ ١ٜأدٚاوٗا املٓٗذٚ ١ٝآيٝاوٗا
ا٫دسا ،١ٝ٥ست ٢إٕ ناْت هلا عٛاًَٗا ٚعٛاملٗا ارتاؾ ١بٗا.
إٕ ايطسد ادتصا٥س ،ٟنُا ٖ ٛاجملتُع ادتصا٥س ،ٟغٗد َٔ ايتطٛز ايطسٜع َا دعً٘
ٜكفص قفصات ْٛع ١ٝدعًت٘ ٜتذاٚش ٚبػهٌ ًَفت رٛز ايٓػأٚ ٠ايتأضٝظ يٝتبٛأ َهاْ١
َتكدََ ١سسً ١ايٓكر ٚا٫نتُاٍْ ،عساً ملا ٚظف٘ َٔ وكٓٝات ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠اييت
أًٖت٘ إىل ٚيٛز سكٌ ايتذسٜب ٖٛٚ ،بٗرا ٜفسض سداثت٘ ٚددٜد ٜت٘ بفكٌ متسد ٙعً٢
ركٛع ايتكايٝد ادتاَدٚ ٠أؾ ٍٛايهتاب ١ايه٬ضٝه ١ٝايتكًٝد.١ٜ
يرا نإ ٖرا ايتطٛز ٜعهظ سكٝك ١بٓ ١ٝايسٚا ١ٜاييت  ٫وكس بايجبات  ٫ٚوع رف
با٫ضتكساز ،إٗ ٞبٓ ١ٝدا ١ُ٥ايتشْ ٍٛعساً يتٛاَٗ٩ا ايبٓ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت َٔ أِٖ
خؿا٥ؿٗا ايتشٚ ٍٛايتطٛز اْط٬قاً َٔ منط سٝا ٠ايفسد ي اجملتُع ٚٚؾ ً٫ٛإىل رسٜك١
وفههرٚ ٙوؿٛز َٔٚ ٙثِ إبداعَ٘ ٖٛٚ ،ا ظتعٌ بٓ ١ٝايسٚا ،١ٜباعتبازٖا منطا إبداعٝاً،
يهر سكٝك ١ٝباملطًل ،إٗ ٞي "ايغايب َتغهر ٠باضتُساز وبعا يعٛاٌَ عدٜد ٠وتشهِ
باإلْطإ ٚزتتُع٘ٚ ،بايتاي ٞمبٛق

ايفٓإ أَٛ ٚاقف٘ إشا ٤اذتٝاٚ .)1( "٠اذتكٝكٖٓ ١ا

َفادٖا اْ٫طباع ٚاستهاز ايُٓٛذز ايكازّ ايجابت.
ٚاْط٬قاً َٔ ٖر ٙارتًف ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايفهس ١ٜميهٔ ايك ٍٛبإّٔ ايسٚا١ٜ
ادتصا٥س ١ٜقد سككت ايكفص ٠ايتطٜٛسٚ ١ٜقُٓت َهاْٗا ي إراز َا ٜطُ ٢بـ"ايسٚا١ٜ
ادتدٜد "٠أ" ٚايسٚا ١ٜاملعاؾس "٠أ" ٚايسٚا ١ٜايتذسٜبٚ ،"١ٝإٕ نّٓا ٖٓا ْٗ ٫تِ ًْ ٫ٚك ٞباً٫
ملا ميهٔ إٔ ٜطس أَآَا َٔ اخت٬إات س ٍٛاملفاٖ ِٝاييت وطسسٗا ٖر ٙاملؿطًشات;
٭ّٕ َا ضتٔ بؿددٜ ٫ ٙتّطع يريوْٚ ،رٖب إىل املٛا ١َ٤بني ٖر ٙاملؿطًشات ٚاعتبازٖا
َؿطًشاً ٚاسداًَ ،تغاإًني عٔ ا٫خت٬ف عً ٢سد وعبهر عبد املًو َسواض "ٚذيو إٔ
ايسٚا ١ٜادتدٜد ،٠أ ٚايسٚا ١ٜاملعاؾس ٠بٛد٘ عاّ"( ،)2نُا ٜٓ ٫فو َؿطًض ايتذسٜب إٔ
ٜؿب ي إراز ادتدٜد ٠أ ٚاملعاؾس ،٠سٝح ٜطتعًُ٘ شتًٛف عاَس باملفٗ ّٛذاو٘(.)3

للعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح

140

العذد ( )6الوجلذ ( )10أتريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

النقد الروائي الجزائري املعاصر املنجز والخيارات املنهجية

|

د .زروقي عبد القادر

ٚبداإع ايتػذٝع ي ؾٗس املؿطًشات ايج٬ث ١ي َؿطًض ٚاسد قُٔ املفٗ ّٛايرٟ
ٜعهظ جتاٚش ٖرا ايُٓط َٔ ايهتاب ١نٌ ا٭مناط ايطسد ١ٜاييت ناْت ضا٥د ٠أَ ٚا
نإ ٜٛؾ

بايتكًٝد ١ٜأ ٚايه٬ضٝه ١ٝعً ٢ا٭قٌ" ،ضتٔ َكطس ٕٚإىل اؾطٓاع

ٖرا املؿطًض ( ;)...يُٓٝص إع ً٬بني غهًني شتتًفني يًسٚا ١ٜاخت٬إاً بعٝداً ،أ ٚاخت٬إًا
َاٚ ،يهٓ٘ ثابت ب ٬زٜب"( .)4زٚا ١ٜن٬ضٝهٚ ١ٝأخس ٣ددٜدَ ٠عاؾس ٠وهاد وتذاٚش
ي بٓٝتٗا ايفٓ ١ٝبعكاً مما اعتُدو٘ ا٭ٚىل نكاعد ٠أضاض ١ٝيبٓاٖٝ ٤هًٗا ايعاّ.
إايعرب ٠إذاً يٝطت بتعدد املؿطًشات  ٫ٚبتٓٛع ا٭مساٚ ٤يهٔ بتٛسد املفّٗٛ
ٚاضتكساز املعٓ ;٢إذ عذصت ايسٚا ١ٜايتكًٝد ١ٜعٔ اإلقاإ ١ي بٓٝتٗا ٚايتٛضٝع َٔ
استٛا٤اوٗا ْعساً ملا نإ ميًٖ ٘ٝرا ايٛاقع َٔ وغّٝس ٚحت ٍٛعتٝط ب٘ َٔ نٌ داْب،
ٚملا ناْت "ايسٚا ١ٜايتكًٝد ١ٜبتأنٝداوٗا عً ٢اذتبهٚ ١ايبطٌ أ ٚايػخؿ ١ٝاملسنص١ٜ
ٚايصَٔ ايتازغت ٞاملٓطك ،ٞمل وعد قادز ٠عً ٢حتٌُ أعبا ٤اذتٝا ٠ايعؿس٫ ٖٞٚ ،١ٜبد
إٔ وفطض اجملاٍ أَاّ أغهاٍ أخس ;)5( "٣نإ َٔ اي٬شّ إٔ ٜتخًٖ ٢را ايُٓط َٔ
ايهتاب ١عٔ َهاْت٘ ٜٚفكد َػسٚعٝت٘ ي ايتعبهر عٔ ٖرا ايٛاقع املتذدد ،بٌ املٛيٌ ي
ايتذددٚ .عً ٘ٝاْفتض ايباب أَاّ ا٭دبا ٤املبدعنيٚ ،ايٓكاد املٛنٌ إي ِٗٝوجُني اذتٝا٠
ا٭دب ١ٝيٝتػٛقٛا" ،بٌ يٝتشسقٛا زيب ١يتغهر ايك ِٝاييت ضادت"(ْٚ ،)6كؿد ٖٓا قِٝ
ايهتاب ١ايسٚاٚ ١ٝ٥ضٓٔ بٓا ٤ايٓـ ايطسد ٟاملعاؾسٚ ،إِٕ رفا ذيو إُٝا بعد ٚمشٌ
َتؿٛزات ايك ِٝا٫دتُاعٚ ١ٝارتًُكٚ ١ٝايطٝاض ١ٝيًُذتُعٚ ،يدت ٖر ٙايك ِٝست ٌّ
ْكاؽ ٚددٍ بًغ أسٝاْاً سدّ اإلْهاز ملا ٖ ٛضا٥د.
ٖٚهرا دا٤ت ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠اضتذاب ١هلرا ايتغهر اذتاؾٌ ي ايبٓ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
أضاضاً ،يتُازع َٔ خ٬ي٘ إَهاْ ١ٝشسصس ١نٌ ايبٓ ٢ايطسد ١ٜايتكًٝدٜٓٚ ،١ٜػأ
بريو َطاز ددٜد يًهتاب ١ايسٚا ١ٝ٥مبٝص ٠ايتش ،ٍٛاييت وغد" ٚوهٜٓٛا ٜٓ ٫تٗٚ ٞجتسٜبا
ٜ ٫فتأ ظتسّبٚ ،جتسٜبا ٜ ٫تٛاْ ٢إٔ ظتدّد ،إٜ ٬هاد ٜتٛإس عً ١٦ٖٝ ٢ستٜ ٢بشح عٔ
ضٛاٖا" (.)7
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ٖٓٚا ميهٓٓا ايك ٍٛإٔ ايسٚا ١ٜادتدٜد ٖٞ ٠ايتُسد عً ٢املأيٛف ٚايجٛز ٠عً٢
املطتكَ س ،إىل سدّ مشٖ ٍٛرا ايتُسد سدٚد ادتٓظ ا٭دب ،ٞاذ وداخًت إٗٝا ا٭دٓاع
ا٭دب ١ٝاملختًفٚ ١يدت بريو سك ٬يًتذسٜب ا٭دب.ٞ
إْٗا ايعٛامل املختًفٚ ١املتداخً ١اييت وعتاؽ عًٗٝا ايسٚا ١ٜادتدٜد ،٠إٗ ٞوتذاٚش
وؿٜٛس ايٛاقع ي بطارتٗا َٔ ،خ ٍ٬زضِ َعامل٘ ااحمدٚد ٠أ ٚقبط وؿٛزاو٘ املعكٛي١
إىل عٛامل يهر ستدٚد ٠أ ٚعً ٢ا٭قٌ نآَ ١ي املتؿٛز ايرٖين ٚايبعد ايتخ ًٞٝايرٟ
ٜتُجً٘ ايسٚاَ ،ٞ٥جًُا زأٜٓا ذيو ي "ايتفهو" يسغٝد بٛددز ٠سُٓٝا قدّ يٓا ؾٛز٠
ددٜد ٠عٔ ايٛاقع َٔ خَٓ ٍ٬اٚأو٘ يًُكدع ،أ ٚإعاد ٠بٓا ٍ٤يًُتؿٛز ايتازغت ٞنُا
إعٌ ٚضٝين ا٭عسز ي زٚا" ١ٜنتاب ا٭َهر" ،أ ٚست ٢اضتشكاز ايؿٛي عً ٢سد وؿٛز
ستُد ايعاي ٞعسعاز ي زٚا" ١ٜايبشح عٔ ايٛد٘ اٯخس"; بٌ يدا ا٭َس إىل اضتًٗاّ
املتؿٛز ا٭ضطٛزٚ ٟاضتدعا ٘٥نُا إعٌ عبد املًو َسواض ي زٚا" ١ٜؾٛت ايهٗ ".
ٖهرا دتأت ايسٚا ١ٜادتصا٥س ١ٜادتدٜد – ٠عً ٢إثس َج٬ٝوٗا ي ايعامل – إىل ايتذسٜب
يهٌ أْٛاع ايطسد َٛظف ١ي ذيو نٌ وكٓٝات ايهتاب ١اييت وٛؾٌ إيٗٝا اإلْطإ ي
ايكسٕ اذتادٚ ٟايعػس. ٜٔ
مما سدا مبجٌ ٖر ٙايُٓاذز ايسٚا ١ٝ٥إىل إثاز ٠مجً َٔ ١ايتطا٫٩ت املػسٚع ١ي
ارتطاب ايٓكد ٟاملعاؾسٚ ،اييت بفكًٗا ٚاْط٬قاً َٓٗا قد ْتُهٔ َٔ زؾد اذتسن١
ايتطٛز ١ٜيهٌ َٔ اإلبداع ا٭دبٚ ٞايٓكد املٓٗذ ٞامل٪ضظ ،عً ٢ايطٛا.٤
ٚإذا ضًُٓا بإّٔ َطاز ايسٚا ١ٜادتدٜد ٜتُسنص س ٍٛنطس ايطا٥د ٚرسم زتا٫ت،
مل ٜهٔ ايسٚا ٞ٥ايه٬ضٝه ٞظتس ٩عً ٢ارتٛض إٗٝا; بٌ  ٫ٚا٫ق راب َٔ رَسِقٗا،
نـ(جتسب ١ادتطدٚ ،عٓ

ايطًطٚ ١متسد املسأٚ ٠عٓ

اإلزٖاب ٚوُٗٝؼ املجك ) ،إ ّٕ

ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠أقشت ي قَ ٤ٛا وكدّ "ي ادتصا٥س وًعب ايدٚز ايبازش ي زؾد جتسب١
ايرات ادتصا٥سٚ ١ٜي وتبع َطهروٗا"(ٚ ،)8سٝاوٗا املتطُ ١بارتٛف ٚايكًلٚ ،ايسٜب١
ٚايػوٚ ،ايتػاٚ ّ٩ايٝأع ،إٗ ٞزتا٫ت شتتًفَ ١طسٚق ،١عً ٢خ٬ف ْعهروٗا ،وتُٝص
بايتٓٛع ٚايتعدد ٚايجسا ٤اير ٟظتعٌ َٔ ايسٚا ١ٜي سد ذاوٗا أمنٛذداً قاب ً٬يًتعدٌٜ
ٚايتغٝهر ٚايتش ٍٛعً ٢سطب نٌّ َا ٜطسم َٔ وًو ايعٛامل املتعدد.٠
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ٚي ظٌ ٖرا ايتعدد اإلبداع ٞضًٓشغ ستُاً وعدداً قساٝ٥اً ٜك ّٛعً ٢حتً٬ٝت شتتًف١
َٓٚاس ٞوأ ١ًٜٝٚغتّ ٖٞ ،٢قسا٤ات َتبا ٫ ١ٜٓقساٚ ٠٤اسد ٠ذات ؾٛت َٓفسدٚ .إذا نٓا
ْكسّ بإّٔ ضبب ٖرا ايتعدد ي ايكسا٤ات َسدع٘ إىل ايعٛامل املتعدد ٠اييت ًٜذٗا ايسٚاٞ٥
مث ١وعدداً آخس َتعًك ًا بتعدد
َٚا ٜٓذسّ عٓٗا َٔ بٓٝات ْؿ ١ٝشتتًف ١عٔ بعكٗا ،إنّٕ ّ
املٓاٖر ايٓكدٚ ١ٜاخت٬ف ايٓعسٜات اييت ٜته ٧عًٗٝا ايكاز ٨قؿد ايٛؾ ٍٛإىل َا ٜسٜد
ايٛؾ ٍٛإيٖ ،٘ٝهرا ٜك ٍٛايٓـ ،ذاو٘ ،أقٛاَ ً٫تعددٜٓٚ ٠ش ٛبٓفط٘ إىل َٓا ٍ غت،٢
إُٝكسأ قسا٤ات شتتًف ١قد وهَ ٕٛتبا ١ٜٓي أسٝإ نجهرَٚ ،٠ع ذيو ْك" ٍٛإٕ ا٭دب
ٚايٓكد أخٛإ غكٝكإ ًَتؿكإ عٓد ايكًب ٜ ٫طتطٝع ٚاسد َُٓٗا ايعٝؼ بدٕٚ
اٯخس"(.)9
يرا ضٓك

عٓد سدٚد ايُٓٛذز ايٓكد ٟاير ٟابتعد عٔ غس ٚوفطهر وًو املدْٚات

ايٓكدٚ ،١ٜضتٔ ْ ٫كًٌ مما ذٖب إيٖ ٘ٝرا ايٓكدٚ ،إمنا ٚدٗتٓا ي َا ْرٖب إي ٘ٝي ٖرا
ايبشح ٖ ٞايٛقٛف عًَ ٢ا أقاإ٘ ايٓكد ادتصا٥س ٟاملعاؾس ي ظ ٌّ املكازبات ايٓكد١ٜ
يًسٚا ١ٜادتصا٥س ١ٜادتدٜدٚ ،٠ضتٔ بريو  ٫ضتانِ ٖر ٙاملكازبات ْ ٫ٚكؿ ٞبعكٗا
يٓربش ايبعض اٯخس; ٭ْٓا نُا قًٓا إٕ وعدد املٓاٖر ٜفك ٞبٓا إىل وعدد ايكسا٤اتٖٓٚ ،ا
ٜغٝب املسنص ايجابت يًٓـ نُا ٜك ٍٛعبد ايعصٜص محٛد ٠اذ " ٫وٛدد ْكط ١ازوهاش
ميهٔ اْ٫ط٬م َٓٗا يتكد ِٜوفطهر َعتُد أ ٚقساَٛ ٠٤ثٛم بٗا أ ٚست ٢عدد َٔ
ايتفطهرات ٚايكسا٤ات يًٓـٚ ،إّٔ َا َٖ ٛسنص ٟأ ٚدٖٛس ٟي قساَ ٠٤ا ٜؿبض ٖاَػٝا
ي قسا ٠٤أخسٚ ،٣إٔ َا ٖٖ ٛاَػ ٞي قساَ ٠٤ا ٜغدَ ٚسنصاً ي قسا ٠٤ثاْ.)10("١ٝ
إُا ٖ ٞا٭ٚد٘ ايٓكدٚ ١ٜاملٓاس ٞايكسا ١ٝ٥اييت ميهٔ َطا٤يتٗا ي ٖرا ايبشح
يًٛقٛف عًَ ٢ا شعُٓا ايٛؾ ٍٛإي.٘ٝاْط٬قاً َٔ زؾد بعض املٓاٖر ايٓكد ١ٜاذتداث١ٝ
َٚد ٣اطتساط ايٓكد ايسٚا ٞ٥ادتصا٥س ٟإٗٝا؟.
النقذ السيويائي واستجالء الوضور :
إذا ناْت ايبٓ ١ٜٛٝاعتُدت ايبٓا ٤ايًغ ٟٛيتشدٜد َعامل ايٓـ ا٭دب ،ٞإًِ وتعداٙ
إىل َطت ٣ٛآخس ٚاْهبّت عً ٢حتدٜد ايبٓ ٢ايفٓٚ ١ٝا٭ضًٛب ١ٝاْط٬قاً َٔ داخٌ ايٓـ
ي بعد ٙايًغ ٟٛايؿسف مبا ٜتكُٓ٘ َٔ ع٬قات يغ ١ٜٛداخً ،١ٝإنٕ ايطُٝٝا ١ٝ٥شسصست
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ٖرا املٓش ٢قً ً٬ٝسُٓٝا عُدت إىل إو غفسات ايٓـ اْط٬قاً َٔ ايبعد ايد٫ي ٞايعُٝل
ايرٜ ٟطفس عُا خف ٞي ايٓـ َٔ عَ٬ات ٚزَٛش َا نإ يًبٓ ٟٛٝإٔ ٜؿٌ إيٗٝاٖٛٚ ،
اير ٟانتف ٢بايٛقٛف عٓد وًو ايع٬قات ايداخً ١ٝاييت وسبط أٚاؾس ايعٌُ ا٭دب.ٞ
يرا إكد عُد ايٓكد ايطُٝٝا ٞ٥إىل ا٫ضتذدا ٤مبعطٝات عد ٠وتذاٚش ايبٓا ٤ايداخًٞ
يًٓـ ٚإٕ ناْت  ٫وتخً ٢عٓ٘ ،إُ ُّا ٜسنص عًٖ ٘ٝرا ايٓكد ـــ شٜاد ٠عً ٢ايغٛف إىل
وًو ايد٫٫ت املخبٚ ٠٤ٛايعٌُ عً ٢انتػاإٗا ـــ َطتٜٛات ث٬ث :١املطت ٣ٛاذتطٖٛٚ ٞ
َا ٜكابٌ ايعٚ ،١َ٬املطت ٣ٛايػعسٜٚ ٟتُجٌ ي زبط ايٓـ بٛاقع٘ٚ ،املطت ٣ٛايجايح
 ٖٛٚااحماٜد ٜٚتعًل بنقشاّ ايٛسدات ارتازدٚ ،١ٝقد ٚظ ايٓكد ايسٚا ٞ٥ادتصا٥س ٟوًو
املعطٝات يطرب أيٛاز ايعدٜد َٔ ايٓؿٛف ايسٚا ١ٝ٥اْط٬قا َٔ حتً ٌٝبعض َهْٛات
ارتطاب نايػخؿٚ ١ٝاذتدخ ٚايصَٔ ٚاملهإ ٚاذتٛاز ٚايًغٚ .١يٓك ٖٓا َع املهٕٛ
ا٭ ٖٛٚ ٍٚايػخؿ ١ٝإْ ٬تعدّا.ٙ
الشخصيح الروائيح تين اختيار الوثذع وقراءج الناقذ:
يطاملا وطا ٍ٤ايكاز ٨ايعاد ٟس ٍٛقكاٜا شتتًفٚ ١قسٚز ٠اضتدعاٗ٥ا ي ٖرا ايعٌُ
ايطسد ٟأ ٚذاى ضٛا ٤ضًبا أ ٚإظتابا َٔٚ ،ذيو ايػخؿَٚ ١ٝا ٜعًل بٗا َٔ اضِ ٚضٔ
ٚيٚ ٕٛيباع ،...إٗ ٫ ٞختتاز اعتبارا ٚإمنا ٜتِ ايًذ ٤ٛإيٗٝا قؿداً ْعساً ملا وكدَ٘ َٔ
إعتا٤اتٖ ٚ .را َا شتًٛف عاَس  ٖٛٚعتًٌ اضِ "ضاملَٚ "١ا عتٝط ب٘ َٔ د٫٫ت ي
زٚا" ١ٜايتفهو" يسغٝد بٛددز ٠إٝهػ

يٓا عٔ زتُٛع َٔ ١املعاْ ٞاييت قد وهٕٛ

يا٥ب ١عٔ املبدع ْفط٘ إُا بايو بايكاز ٨ايعاد ،ٟإطامل ١ي ايسٚا ١ٜإتا ٠وػتغٌ باملهتب١
ايٛرٓ ١ٝنُشاإغ يًخصاْ ١ايعاَ ،١يهٓٗا عٓد شتً عاَس يهر ذيو ،إٗ" ٞادتصا٥س
بهٌ َا حتًُ٘ َٔ وٓاقكات (ٚ )...ي ايٛقت ْفط٘ منٛذز املسأ ٠ادتصا٥س ١ٜايعسب ١ٝبهٌ
َا وعاَْ َٔ ٘ٝػانٌ َٚا وعٝػ٘ َٔ متصقات داخً ١ٝبني وكايٝد املاقٚ ٞق ِّٝاذتاقس
ٚاملطتكبٌ"( ،)11نُا وعين "ضامل ١اييت ٜدٍ امسٗا عً ٢ايرباٚ ٠٤ايؿفاٚ ٤ايطَٔ ١َ٬
ا٭َساض وتٛإس عً ٢زؾٝد َٔ ايجكاإ ١ايتازغت ١ٝاييت وطُض هلا بٓكد ٚوك ِٝٝأعُاٍ
اذتصب ايػٛٝع ٞادتصا٥س َٔ ٟخ" ٍ٬ايطاٖس ايغُس.)12("ٟ
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ي سني ٜسٚ ٣يٝد بٛعد ١ًٜإٔ ضامل ١إمنا وٛس ٞإىل "َطت" ٣ٛايتفهو" يًد٫٫ت اييت
حت ٌٝعً ٢ايتُسد ٚاملؿادَ ،...١ايتُسد عً ٢املسدع ١ٝايبايٚ ،١ٝاملؿادَ ١يًس ٣٩ايكاؾس٠
اييت ختٓل املسأٖٓ َٔٚ ،... ٠ا ناْت اذتسن ١ايتُسد ١ٜا٭ْج ١ٜٛيًُسأ ،٠اييت ٖ" ٞضامل"١
ي زٚا" ١ٜايتفهو" إاَتصدت ذات املسأَ ٠ع ذات ايٓـ"(.)13
اذ ٫ميهٔ يًكاز ٨ايعاد ٟيهر املطًض باٯيٝات ايطُٝٝا ١ٝ٥إدزاى َجٌ ٖر ٙايد٫٫ت
املسوبط ١بايػخؿ ١ٝايسٚا ،١ٝ٥نُا إٔ ذيو قد ٜتأو ٢بفكٌ وفاعٌ ٖر ٙايػخؿَ ١ٝع
بك ١ٝايػخؿٝات ايسٚا ١ٝ٥ا٭خس ،٣أ ٚعرب ايعَ٬ات املٓجٛزٖٓ ٠ا ٖٓٚاى ،إىل ايفكا٤
ايٓؿَ ٖٛٚ .ٞا عرب عٓ٘ بٛددز:٠
 " أزداٍ ٖ ٤٫٪؟ أزداٍ أْتِ ؟"(.)14
 ٫ٚ" وكبٌ طٜعين ضامل١ص عٓذٗ ١ٝايسداٍ  ٫ٚضٝطسوِٗ  ٫ٚيهروِٗ  ِٖٚ ...عتطبٕٛ
أْفطِٗ أضٝادا ٚأغساإا"(.)15
" مج ،١ًٝبٌ أنجس إْٗا آ ١ٜي ادتُاٍ ،بػسوٗا شْبكٚ ،١ٝعٓٝاٖا خكساٚإ،
زا٥شتٗا ايعٓربٚ ١ٜيهٔ إكًٝتٗا ا٭ضاض ٖٞ ١ٝق ٠ٛراقتٗا ايتُسد.)16("١ٜ
ٚيعٌ ذيو َا دإع مبخًٛف عاَس يًتطا" ٍ٩ملاذا ٜطٛد ايتفهو ٚوبك ٢ضامل ١را٥ػ١
عً ٢ايسيِ مما ٜٛس ٞب٘ امسٗا َٔ وفا ٍ٩؟"( .)17يهر إٔ نجهراً َٔ ايعَ٬ات وػهٌ
ربٝعٖ ١را ا٫ضِ اير ٟوفسد مبٝص ٠ايتُسد عً ٢مجٝع ايطًطات "بدا َٔ ١ٜايطًط١
ايتازغت ١ٝإىل ايطًط ١ايد ... ١ٜٝٓمتسد عً ٢ايطًط ١ايسدٛي.)18("١ٝ
ايعَ٬او ٞي اضتهٓا ٙد٫٫ت ا٫ضِ ي

ٚيعًٓا ْ ٫بتعد نجهرا عٔ ٖرا ايتٛظٝ

حتً ٌٝايٓاقد بػهر بٛظتسٚ ٠وفهٝه٘ ٫ضِ "رازم" ي "َعسن ١ايصقام" يسغٝد
بٛددز ٠نريو ،إٜٗ ٛكتٓـ املطهٛت عٓ٘ سني ٜطٓد اضِ "رازم" إىل َسدعٝت٘
ايتازغت ١ٝأ ،ً٫ٚملا ي٘ َٔ مح٫ٛت وساث ١ٝحتًٓٝا إىل غخؿ" ١ٝرازم بٔ شٜاد" ٚدعًٗا
زَصاً يًتُسد ٚعدّ ارتكٛع ،إٝك" :ٍٛذيو ايتطُ ٞاير ٟمل ٜهٔ زتتجاً َٔ درٚزٙ
ٚسٝجٝاو٘ ،بٌ إكٌّ ايٓـ ايطسد ٟإٔ  ًِٜسٛي٘ زتُٛع َٔ ١املهُّ٬ت يبٓ ١ٝايػخؿ١ٝ
قُٔ ايبٓ ١ٝايطسد .)19("١ٜيريو ناْت عًُ ١ٝايبشح عٔ ٖ ١ٜٛهلرا ا٫ضِ َساإك ١يعًُ١ٝ
"ْبؼ عٔ ايهجهر َٔ ايككاٜا ذات ايؿً ١بٛاقع اذتاٍ امل رد ٟداخٌ املٓع١َٛ
ا٫دتُاع ،١ٝذيو اي رد ٟاملًفٛف بايعٓ
للعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح
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بٛظتس ٠ايػخؿ ١ٝبٛاقعٗا امل ردْٚ ،ٟفطٝتٗا املأشٚ ١َٚاملؿد ،١َٚيٝكٝ

إىل ذيو

د٫ي ١أخس ،٣سني ٜ ٫هت بايد٫ي ١ايتازغت ١ٝهلرا ا٫ضِ ٭ْ٘ ٜعتكد َٔ خ ٍ٬وؿٜٛس
َعسن ١ايصقام ايتازغتٚ ١ٝن ٝإتض ايعسب املطًُ ٕٛا٭ْديظ ،إٔ "رازم" ايػخؿ١ٝ
ايسٚا ١ٝ٥مل ٜأخر َٔ "رازم" ايػخؿ ١ٝايتازغت ١ٝيهر ا٫ضِ; ٭ٕ ا٭ب ٖ ٛؾاسب
ايكساز  َٔ ٖٛٚاختاز ي٘ ٖرا ا٫ضِ ملا ٜسبط٘ باملاق َٔ ٞسٓني متذٝد ٟوكدٜط.)21(ٞ
يرا قد وهػ

املكازب ١ايطُٝٝا ١ٝ٥يبٓ ١ٝايػخؿ َٔ ١ٝخ ٍ٬ا٭مسا ٤بفكٌ

املتخف ٞإٗٝا ايرٜ ٟفكض َا وٛاز َٔ ٣د٫٫ت َٚعاْ" .ٞمما ٜربز مجايٝاً ٚضُٝٝاٝ٥اً
يه َٔ ١َٛاملًفٛظات ،يغ ١ٜٛناْت أ ٚأغها ً٫أ ٚأيٛاْاً اييت أز ٣إٔ اضِ "رازم"
ًُٜٗا"( ،)22إٗر ٙايػخؿ ١ٝمتجٌ ي ايسٚا ١ٜخًف ١ٝايعٌُ ايفين ايرٜ ٟسبط املاقٞ
باذتاقسٚ ،ا٭َاشٜغ بايعسبٚ ،ذيو سني أقش ٢امسٗا زَصاً َػعّ ًا باملعاْٚ ٞايد٫٫ت
املتعدد .٠يٝه ٕٛي ا٭خهر اضِ "رازم" قد جتاٚش "سدٚد ايتطُٚ ١ٝايتػخٝـ يٝطِٗ ي
إثساٚ ٤وٛضٝع"( )23إكا ٤ايد٫ي.١
ٖهرا ٜطتًِٗ ضُٝٝاٝ٥اً ايٓاقد ََ٬ض ايػخؿ ١ٝايسٚا َٔ ١ٝ٥ا٫ضِ َٚعٓاٚ ٙد٫يت٘
يٝؿٌ إىل َ٬ستٗا ايػهً ١ٝارتازدٚ ١ٝبٓٝتٗا ايٓفط ١ٝايداخًٚ ،١ٝحتدٜد َطتٛاٖا
ايفهسٚ ٟا٫دتُاع َٔٚ ،ٞذيو َا ٚؾٌ إي ٘ٝبػهر بٛظتس ٠ي حتً ً٘ٝيسٚا" ١ٜإتا٣ٚ
شَٔ املٛت" يطعد ٟإبساٖ ِٝسٝح ٜس ٣إّٔ ٖرا املنت ايسٚا ٞ٥شنّ ٢بفكٌ "ٖرٙ
اإلض راوٝذ ١ٝزتُٛع َٔ ١ا٭مسا ٤ا٭ع ّ٬اييت وطاٚم غعاز املنت ٚوٓطذِ َع٘ َجٌ
"شزبٛط"" ،سطني املٝهاْٝه" ،"ٞعُاز با٥ع ارتسد" ،"٠عٓ ر"ٜ" ،اضني اذتص "ٜٔإىل
آخس َجٌ ٖر ٙا٭مساٚ ،)24("...٤نإٔ ٖر ٙايعًُ ١ٝودخٌ ي عُل ايعٌُ اإلبداعٚ ،ٞي
ؾًب ارتًل ايفينٚ ،إٔ ٖٓاى ،ع٬ق ١ضبب ١ٝوسابط ١ٝبني ا٫ضِ ٚايػخؿ.١ٝ
نُا إَّٔ يِطِِّٔ ايػخؿ ١ٝوفطهراً ٜٛاإل َفٗ ّٛايسٚا ١ٜايعاّ ٜٚدٚز ي إًهٗا٫ٚ ،
غتسز عٔ إرازٖا ايػاٌَ اير ٟزمس٘ ايسٚا ،ٞ٥إذ "إٕ حتدٜد ايطٔ ٭ ٟغخؿ ،١ٝأّ
عدّ حتدٜدٖا أٜكاً ظتب إٔ عتتٌُ د٫ي ١ضُٝٝا ١ٝ٥خاؾٜ ،)25("١تٓا ٍٚايدنتٛز بػهر
بٛظتس ٠ي نتاب٘ "بٓ ١ٝايػخؿ ١ٝي ايسٚا ١ٜادتصا٥س "١ٜضٔ ا٭زبعني إلسد٣
ايػخؿٝات ايسٚا ١ٝ٥إٝؿس قا" :ً٬٥أَا سني دعً٘ ٜٓاٖص ا٭زبعني ،إكد ٜه ٕٛقؿدٙ
َٔ ٚزا ٤ذيو إعداد ٖر ٙايػخؿ ١ٝإعداداً إهسٜاً ،ستٜ ٢تُاغٚ ٢رس قكاٜاٖا َع
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ايٛاقع ايسٜف ٞايرٜ ٟعط ٞق ١ُٝنبهر ٠يًعُس ،إٝعترب اإلْطإ ايهبهر ي ايطٔ نبهراً
ي ايتذسب٪ُٜٚ ١خر بسأ ،)26("ٜ٘إطٔ ا٭زبعني إعتا ٤يًٓكر ايفهسٚ ٟايٓفطٖ .ٞهرا
ٜفؿض ٜٚبني َجٌ ٖرا ايتشً ٌٝعُا ميهٔ اضتخساد٘ "َٔ أضساز َٔ ،د ٕٚإٔ ٜفكد
ايٓـ اذتَ ٞكَٛات ايػٗ ٠ٛاييت وكُس إغازات ايدع ٠ٛإىل ايبشح ٚا٫ضتهػاف"(.)27
يريو سني ٜتٓا" ٍٚايػس ٜسب "١ًٝضٔ غخؿ" ١ٝعُاز" ي زٚا" ١ٜايػُعٚ ١ايدٖايٝص"
يـ"ايطاٖس ٚراز" َٔ ،خٖ ٍ٬را املكطع "ي ايج٬ثنيَٓٗ ،دع ي ايٓفط ،قٝاد ٟي
اذتسنٜٓ ،١اؾس ايعكٌ ٚا٫عتداٍٜٚ ،بغض ادتٌٗ ٚايتطسف ،امس٘ اذتسن ٞعُاز بٔ
ٜاضس"(َ ،)28تؿٛزا غخؿ" ١ٝعُاز" بكٛي٘:


"ي ايج٬ثني :ايػباب ٚاذتسنٚ ١ايٓػاط.



َٗٓدع :ايجكاإٚ ١ايٛع.ٞ



عُاز :ا٫عتداٍ ي وٓاؾِّٗا َع ايتازٜخ" .

((29

يٝه ٕٛبريو ايتؿٛز ايعاّ س ٍٛإضٓاد ا٭مسا ٤أ ٚا٭عُاز ٚست ٢ايؿفات
يًػخؿٝات ايسٚا ١ٝ٥ايرٜٓ ٟبغ ٞإٔ غتكع عَُٛا يًدزاض ١ايفٓٚ ١ٝايد٫ي ١ٝااحمهُ١
ايكا ١ُ٥عًَ ٢بدأ وٛاإل ايع٬قات امله ١ّْٛيًُنت ايسٚاٚ ٞ٥إل قٛاعد عاَ ١وٓتر َعٓ ٢أٚ
د٫يَ ١ا ي ٖرا ايٓـ ،إذ  ٫ميهٔ ايهػ

عٔ نجهر َٔ ايد٫٫ت ٚايسَٛش إ٫

بتفهٝو ايع٬قات ٚإعاد ٠بٓاٗ٥ا  َٔٚثِّ وأّٚهلا.
النقذ الجزائري والوقارتح النفسيح ورؤى التحول :
وطًُٝاً بإٔ ايٓكد ا٭دب ٞاملعاؾس اْفو مما عًل ب٘ ي ضابل عٗد َٔ ٙأساد ١ٜايتأٍٚ
اْط٬قاً َٔ أساد ١ٜاملسدعْ ،عساً ملا عُد إي َٔ ٘ٝاضتجُاز ملختً

املعازف اإلْطاْ١ٝ

ٚعًَٗٛا نـ:ايتازٜخ ،ايفًطف ،١عًِ ا٫دتُاع ،ايعً ّٛايتذسٜبٚ ;١ٝيهرٖا َٔ ايعً،ّٛ
 ٖٛٚمما أدّ ٣بٗرا ايٓكد إىل اْفتاس٘ عً ٢املٓاٖر ٚاملراٖب ٚايتٝازات ايفهس ١ٜاملتعدد.٠
ٚملا نإ عًِ ايٓفظ نغهر َٔ ٙايعً ّٛاييت أإاد َٓٗا ايٓكد ا٭دب ٞإكد ٚظ
ا٭خهر َعطٝات عًِ ايٓفظ ٚحتً٬ٝو٘ َٔ ،أدٌ ايهػ

ٖرا

عٔ أعُام ايػخؿٝات

ايسٚاٚ ،١ٝ٥إظٗاز شتب٤ٛاوٗا ايٓفطٚ ١ٝايكفص إىل حتً ٌٝأإهازٖا ٚزؾد ضًٛناوٗا اييت
وٓتر عٔ َعطٝات ايتشً ٌٝايٓفط.ٞ
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نٌ ذيو ٜأو ٞي إراز اٖ٫تُاّ بايٓـ ا٭دب ٞبايدزد ١ا٭ٚىل; أ ٟإٔ ايكازٜٓ ٨طًل
َٔ َكارع شتتًف َٔ ١ايٓـ ايسٚا ٞ٥يًٛؾ ٍٛيًسَٛش ايدإٚ ١ٓٝايػفسات املًغص ٠املتُجً١
أضاضا ي اي ُعكد أَ ٚسنبات ْفط ،١ٝاييت قد جتعٌ َٔ بعض "ا٭عُاٍ ايكؿؿ١ٝ
ٚايسٚا َٔ ١ٝ٥ا٭عُاٍ ا٭نجس اق راباً َٔ َٝدإ عًِ ايتشً ٌٝايٓفط ،)30("ٞيهّٔ ايكسا٠٤
ايٓفط ١ٝبايكدز اير ٟوهػ

عٔ ايعٛامل ايكؿؿ ١ٝإنْٗا وهػ

عٔ ايؿاْعني

اذتكٝكٝني هلر ٙايعٛامل  ِٖٚاملبدع ،ٕٛحبٝح وسضِ املكازب ١ايٓفط" ١ٝإهس ٚعبكس١ٜ
امل٪يفنيٚ ،وسضِ ؾّٛزاً دتٛاْب سٝاوِٗ ايٓفطَٗٓ ١ٝا خاؾَ ،١ع اي رنٝص عً٢
ادتٛاْب ا٭نجس خؿٛؾٚ ١ٝا٭نجس دمي ١َٛإ ِٗٝاْط٬قاً َٔ عًُ ١ٝوػسعت١ٝ
إلْتادِٗ ا٭دب.)31("ٞ
إكد ٜع رف املبدع ْفط٘ بٗرا ايتداخٌ بني ايػخؿ ١ٝايٛزقٚ ١ٝغخؿٝت٘ اذتكٝك،١ٝ
نُا إعٌ "ستُد ايعاي ٞعسعاز "َع غخؿ" ١ٝبطً٘" ي زٚاٜت٘ "ايبشح عٔ ايٛد٘ اٯخس"
سني اع رف بأْ٘ أسد وًو ايػخؿٝات ايٛزق ،١ٝإكاٍ" :إذٕ إشكٝك ١ا٭َس ٖٛ ،أْا
ْفط ٞأَجٌ ٚيٝظ ٖٓاى أسد َع ٖٛٚ ،)32("ٞاملرٖب ْفط٘ ي ايٓكد ايغسب ٞاير ٟزأ ٣إٔ
ايػخؿ ١ٝايٛزق ٖٞ ١ٝاملعادٍ ايفين يًػخؿ ١ٝاملبدع ،١إايسٚاٜ ٞ٥بين "غخٛؾ٘ غا٤
أّ أب ،٢عًِ ذيو أ ٚدًَٗ٘ ،طتٓدا عً ٢عٓاؾس َأخٛذ َٔ ٠سٝاو٘ٚ ،إٔ أبطاي٘ َا ِٖ
إ ّ٫أقٓعٜ ١سٚ َٔ ٟٚزاٗ٥ا قؿت٘ٚ ،عتًِ َٔ خ٬هلا بٓفط٘" (.)33
بٗرا قد ٜتبادز إىل ايرٖٔ إٔ ايٓكد ا٭دب ٞي ظٌ املكازب ١ايٓفط ١ٝمي ٌٝإىل زتاٍ
ايتشً ٌٝايٓفط ٫ٚ ٞعتتفغ بػ َٔ ٤ٞايٓكدٚ ،عٓد٥ر ٜؿبض ايٓاقد ستًْ ٬فطٝا ٚي
يا ١ٜايتذسد َٔ ؾف ١ايٓكد( ،)34يهر أْ٘ إذا ضعٖ ٢را ايٓاقد إىل إِٗ ايٓـ ا٭دبٞ
ٚنػ

ربٝعت٘ ٚخؿٛؾٝاو٘ إٝه ٕٛايٓكد ٚقت٦ر َٓطًِكاً َٔ ايٓـ ،يٝؿٌ إىل

املكُس ٚاملخب َٔ ٤ٛاملعاْٚ ٞايد٫٫ت اييت مل ٜكًٗا ؾساس ،١ستٚ ٢إٕ اْطًل َٔ ايبعد
ايٓفظ يًُبدع.
الوفاهين السرديح في النقذ الجزائري الوعاصر تين االستيعاب والتوظيف :
بعدَا اْغًكت ايطسدٜات ايعسب ١ٝايتكًٝد ١ٜعًْ ٢فطٗا ي قكاٜا غهً( ١ٝايطازد،
ايػخؿ ،١ٝايؿٝغ ،١ايصَإ ،املهإ ،)...أخرت ايسٚا ١ٜاملعاؾس ٠بأضباب ايتذدٜد
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سٝح غّٝدت عاملاً ددٜداً ٜٓب ٧عٔ ٖ٦ٝتٗا "ي رٛزٖا ادتدٜد اير ٟاْتكٌ َٔ عامل
ايبػس إىل عامل ا٭غٝاٚ ،)35( "٤ضعت سجٝج ١إىل إعاد ٠ؾٝاي ١املفاٖ ِٝايطابك ،١إهإ
ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜد "ثا٥ساً عً ٢نٌ ايكٛاعدَٚ ،تٓهساً يهٌ ا٭ؾٚ ،ٍٛزاإكاً
نٌّ ايكٚ ِٝادتُايٝات اييت ناْت ضا٥د ٠ي نتاب ١ايسٚا ١ٜاييت أؾبشت وٛؾ
بايتكًٝد ،)36( "١ٜيرا ضٓطًط ايك ٤ٛعً ٢بعض َٔ ٖر ٙاملفاٖ ِٝاييت وبًٛزت ي
ارتطاب ايطسدٚ ٟإل ايتطٛزات ايفهس ١ٜاملعاؾس ،٠يٝهٖ ٕٛرا ايبشح ستاٚيْ ١كد١ٜ
وؿب ي إراز ْكد ايٓكد ،إٜٗ ٛعتُد اض راوٝذ ١ٝارتطاب ايٛاؾ

يًخطاب ايٓكدٟ

ايسٚا ٞ٥املعاؾس ،خاؾ ١ادتصا٥س ،َ٘ٓ ٟاير ٟازوبط حتدٜدا بايسٚا ١ٜادتدٜدٚ ،٠ايرٟ
بفكً٘ متهٓت ايتذازب ايسٚا ١ٝ٥ادتصا٥س ١ٜادتدٜد َٔ ٠إتض اجملاٍ ٚاضعا أَاّ شتتً
املكازبات ايٓكد ١ٜاييت ضعت إىل إثسآَ ٤ع ١َٛايكٛاْني ٚاٯيٝات ادتٖٛس ١ٜاييت ٜٓبين
عًٗٝا ايٓـ ايطسد.ٟ
 1ـ الشخصية من التبحيل إىل التفاعل:
ايػخؿ ١ٝي ايعٌُ ايطسدَ ٟسنص ا٭سداخ َٔٚ ،ثِ إنٕ "ايػخؿ ١ٝقابً ١٭ٕ
حتدَّد َٔ خ ٍ٬مساوٗا َٚعٗسٖا ارتازد .)37("ٞيرا إنّٕ هلا َٛقعاً َتُٝصاً ي ايهتاب١
ايسٚاَٚ ،١ٝ٥ع ذيو مل ٜهٔ املٛقع بايك ٠ٛذاوٗا ي ايسٚا ١ٜاملعاؾس ٠نُا اعتدْا عً٘ٝ
ي ايسٚا ١ٜايه٬ضٝه.١ٝ
اَتًهت ايػخؿ ١ٝي ايسٚا ١ٜايتكًٝد ١ٜق ٠ٛايػُٛيٚ ١ٝايعامل ،١ٝسٝح صتد
"ايػخؿ ١ٝايسٚا ١ٝ٥وتعدد بتعدد ا٭ٖٛاٚ ٤املراٖب ٚاإلٜدٜٛيٛدٝات ٚايجكاإات
ٚاذتكازات ٚاهلٛادظ ٚايطبا٥ع ايبػس ١ٜاييت يٝظ يتٓٛعٗا ٫ ٫ٚخت٬إٗا َٔ سدٚد"(;)38
بُٓٝا وعٗدت ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠بنْتاز أغهاٍ ددٜد ٠هلرا ايعٓؿس ايفين ،إـ"مل ٜعد
ممهٓا دزاض ١ايػخؿ ١ٝي ْفطٗا (عً ٢أْٗا غخـ أ ٚإسد) ٚيهٔ بدأت ا٭إهاز
وتذ٘ إىل دزاضتٗا أ ٚحتًًٗٝا ي إراز د٫ي ;ٞسٝح وغتد ٟايػخؿ ١ٝزتسد عٓؿس
غهًٚ ٞوكين يًغ ١ايسٚاَ ١ٝ٥جًٗا ي ذيو َجٌ ايٛؾ

ٚايطسد ٚاذتٛاز"(ٖٚ ،)39هرا

بدأت ايػخؿ ١ٝوفكد ايهجهر َٔ أيكٗا ٚسكٛزٖا املتُٝص داخٌ ايهٝإ ايسٚا.ٞ٥
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ؾشٝض! يكد وبآٜت آزا ٤ايٓكاد ادتصا٥سٜني ٚوعددت ز٩اِٖ ي غإٔ ايػخؿ،١ٝ
خاؾ ١سَ ٍٛطأي ١ايتُٝٝص ،ب ِٗٓٝنهاٚ ٔ٥زقٚ ٞبني ايػخـ ننْطإ ٚاقع،ٞ
ٚايع٬ق ١اييت وسبط بُٗٓٝاٚ ،إٕ نإ ايٛقع اضتكس ي نجهر َٔ ا٭سٝإ عً ٢ا٫عتكاد
ادتاشّ بأْ٘  ٫إسم بُٗٓٝاَ ،جٌ "بػهر بٛظتس "٠ايرٜ ٟؿس أْ٘ مي ٌٝإىل إهس ٠عدّ
ايتفسٜل بُٗٓٝا ،سٝح ٜربز ادعاٖ ٙ٤را حبذت٘ اييت "وهُٔ ي إٔ ايػخؿ ١ٝايٛزق١ٝ
بعد إٔ وبًغ غأٚا نبهرا َٔ ايٓكر ايفينٚ ،عٓدَا وتطا ٣ٚنْٛٓٝتٗا َع ذيو ايٓكر،
يايبا َا وؿبض َ٬شََٚ ١ؿادق ١يٓا ،ثِ َ٪ثس ٠إٓٝا ،ضٛا ٤نإ وأثهرا غعٛزٜا أ ٚيهر
غعٛزَ ،ٟجًٗا َجٌ أ ٟغخؿ ١ٝؾادإٓاٖا ي سٝاوٓا ،إأعطٓٝاٖا ؾداقتٓا أ ٚأإسيٓا
عًٗٝا داّ يكبٓا" (.)40
يهٔ قد ٜهُٔ أضاع ايتفسٜل بُٗٓٝا ،عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ،ي َا ذٖب إي ٘ٝعبد
املًو َسواض َٔ اي رنٝص عً ٢اخت٬ف "ايػخـ عٔ ايػخؿ ١ٝ٭ْ٘ اإلْطإ  ٫ؾٛزو٘
اييت ميجًٗا ي ا٭عُاٍ ايطسد .)41("...١ٜإٜٗٛ ٛظ

َؿطًض "غخؿٚ "١ٝظتُع٘ عً٢

"غخؿٝات" ٚعًٖ ٢را ايٓٗر وطهر َععِ ايدزاضات ايٓكد ١ٜاذتداث" ،١ٝإًِ وعد وًو
ايػخؿ ١ٝاييت ْعسإٗا مباقٗٝا ٚساقسٖا َٚطتكبًٗا ،إْٗا َفٗٚ ّٛيٝظ نآ٥ا
سَّٝا"( . )42يكد أقشت ايػخؿ ١ٝسؿ ١ًٝوعايكات َتػابه ١ي ايٓـ َٚعطٝات نجهر،٠
ْكًت َفَٗٗٛا َٔ زبطٗا بايػخـ إىل زبطٗا إَا بدٚزٖا أ ٚبٛظٝفتٗا أ ٚمبعط ٢يغٟٛ
أ ٚضسدٖٚ ،ٟرا َا وطع ٢إىل بًٛزو٘ ايهتابات ايسٚا ١ٝ٥ادتدٜدٚ ،٠ايٓكد ١ٜعً ٢سد
ضٛا.٤
إأؾبشت ايػخؿ ١ٝي ايٓكد ايسٚا ٞ٥املعاؾس خاقع ١يًتش ٍٛايعاّ اير ٟوطهر إ٘ٝ
أسداخ ايسٚا َٔٚ ،١ٜثِ إَٗ ٞفٗ ّٛخت ًٞٝٝيطاْ ٞإازغٜ ،سوبط باملفاٖ ِٝااحماٜج١
يًٓـٚ ،ميٮ مبختً

"اذتا٫ت ٚايتش٫ٛت ايطسد َٔ ٖٞٚ ،١ٜثِ وػهٌ ستاٜح

يطهرٚز ٠ايٓـٚ ،نٌ قسا ٫ ٠٤ودخٌ ي اعتبازٖا ٖرا املفٗ ّٛايػُٛي ٞاملتهاٌَ
ضته ٕٛقد قؿّ ست ي سكٗاٚ ،اختصاهلا ي بعض سا٫وٗا د ٕٚحت٫ٛوٗا ،أ ٚايعهظ،
مما ٜعد وػٜٗٛا يؿٛز ٠اذتكٝك ،)43("١إايػخؿ ١ٝايسٚا ١ٝ٥نًُات َػهًِّ ١يبٓا ٤يطاْٞ
ٚنفٚ .٢قد ٜسدع ضبب ايتغٝٝب يًػخؿ ١ٝي ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠إىل "إٔ اإلْطإ قد إكد
إْطاْٝت٘ ي ظٌ يٝاب ع٬قات ايتكأَ َع اٯخسٚ ،)44("... ٜٔنرا "ايتش٫ٛت
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ا٫قتؿاد ١ٜاييت عسإتٗا اجملتُعات ا٭ٚزبَٓ ١ٝر ْٗا ١ٜايكسٕ ايتاضع ٚبدا ١ٜايكسٕ
ايعػس.)45("ٜٔ
إهإ ي ظٌ ٖر ٙايتش٫ٛت ايكٚ ١ُٝٝادتُاي ١ٝي ايهتاب ١ايسٚا ١ٝ٥إٔ "إكدت
ايػخؿ ١ٝايسٚا ١ٝ٥أيكٗا ٚسكٛزٖا املتُٝص ٚاملٗ ُٔٝداخٌ ايسٚاٚ ١ٜأؾبشت  ٫وجهر ض٣ٛ
ايٓػ ٠ٛبايكدّ ،)46("...إؿاز َٖ ُِّ نتّاب ٖر ٙايسٚاَ ١ٜتعًكاً بارتسٚز عٔ املأيٛف،
ٚرُظ ََ٬ض ايػخؿٚ ،١ٝسسَاْٗا َٔ نٌ غ ،٤ٞست ٢ا٫ضِ مل ٜعد ظتدْ ٟفعا.
 - 2احلدث من الكرونولوجية إىل االرتداد:
اذتدخ ٖ ٛاٯخس قد غهٌّ حت ٫ٛداخٌ ارتطاب ايسٚاٚ ٞ٥مل ٜهٔ َطتجَٓٔ ٢
ٖرا ايتش ٍٛايرَ ٟظ شتتً

دٛاْب ايعٓاؾس ايطسدَٚ ١ٜهْٛات ايبٓا ٤ايسٚاٞ٥

ا٭خسٚ ،٣إٕ نإ اذتدخ أِٖ ٖر ٙاملهْٛات .إٗ ٛستٛز ايعاٖس ٠ايطسدٚ ،١ٜعٛض
إِٔ نإ اذتدخ ،بتطٛز ٖٛ ،ٙايرُٜ ٟعٗس ايتعاقب ايصَين ٚايتش ٍٛاملهاْ ٞيتتبًٛز
اذتبه ١اييت ْٖ ٞاور وػابو ا٭سداخ ،يدا اذتدخ ي ايسٚا ١ٜادتدٜد َٔ ٠إْتاز
ايكازْ ٨فط٘; ٭ْٗا  ٫وكدّ ي٘ ادتاٖص أ ٚاملطتًٗو; بٌ ودإع٘ ايكسا ٠٤إىل ٌَ َِ ٤ا
ضهت عٓ٘ ايٓـ(ٚ )47ضدّ وًو ايفسايات ،إايسٚا ١ٜادتدٜد َٔ ٠ؾٓع ايكاز ٨املتًك،ٞ
 ٖٛٚايرٜ ٟتذػِ ؾعٛب ١إعاد ٠وسوٝب ا٭سداخ املفهه ١ي بٓاٗ٥ا ٚايفاقد ٠ي رابطٗا;
٭ّٕ َٔ َٛاؾفات ايٓـ ا٭دب ٞاملعاؾس إدباز ايكاز ٨عً ٢ا٫طتساط ٚايتٛزط
باملػازن ١ي عًُ ١ٝايهتاب ١ي ؾٝغتٗا ايٓٗا ١ٝ٥املٓتٗ ١ٝعٓد ٙعً ٢ا٭قٌٖٓٚ ،ا ٜهٕٛ
ٖرا ايكاز ٨يهر ذيو املتفسز ايكد ِٜاير ٟناْت وأو ٘ٝاملعً ١َٛد ٕٚأدْ ٢عٓت َٓ٘،
ٚعٓد٥ر ٜهٖ ٕٛرا ايكاز ٨يًٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜد ْاإكاً عٓ٘ وًو ايٛظٝف١
ا٫ضتٗ٬ن ١ٝاجملسدَٚ ،٠كطًعا بٛظٝف ١إبداع ١ٝيطاملا بكٝت سهساً عً ٢املبدع ي
ايسٚا ١ٜايتكًٝدٖ ،١ٜهرا يدا ايكازٜ ٨تفاعٌ َع ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜدٜ ،عٝد بٓاٙ٤
ٚوسوٝب أسداث٘ ،بعد انتػاف ذيو ارتٝط ايسإٝع اير ٟظتُعٗا .إايكسا ٠٤ي ايسٚا١ٜ
مل وعد زتسّد وًل ضًيب أ ٚإضكاط اْطباع ٞآيٚ" ،ٞمل ٜعد َٓٛرا بايٓكد إٔ ٜكدّّ غٗاد٠
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َ٬ٝد يًُبدعٜ ،تتبع وازٜخ َ٬ٝدٜٚ ،ٙكفَ ٛساسٌ سٝاوٜ٘ٚ ،هػ
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عٔ َٛٝي٘

ايػخؿ ،١ٝنُا مل ٜعد وطذ ٬ٝيٛقا٥ع َسّ بٗا ا٭دٜب أ ٚاملبدع"(.)48
َٚع ذيو قد ٜه ٕٛاذتدخ ٚاقعٝا ٜؿٛز ايٛاقع وؿٜٛسا إٛوٛيساإٝا َطتكٝا َادو٘
َٔ عادات ٚوكايٝد اجملتُع نُا قد ٜه ٕٛاذتدخ َػان ً٬يًٛاقعٚ ،قد ظتٓض إىل
ارتٝاٍ ٜٚبتعد عٔ َطاٜس ٠ايٛاقع ،إذ ِ"ٜبتعد عٔ ايتطذ ٌٝاذتسي يٮسداخ"(ٖٚ .)49را
َا صتد ٙي ايٓؿٛف ايسٚا ١ٝ٥ادتدٜد ،٠اييت أزادت إٔ جتعٌ َٔ أسداثٗا أسداثاً
ٜؿعب ايكبض عًٗٝا ٚإدزانٗا ،نُا قًٓا قبٌ قً ;ٌٝ٭ْٗا أٚيًت ي ارتٝاٍ عهظ
اذتدخ ي ايسٚا ١ٜايتكًٝد ١ٜايه٬ضٝه ،١ٝاييت ٜه ٕٛإٗٝا اذتدخ عباز ٠عٔ مجً١
َٔ ا٭إعاٍ ٚايٛقا٥ع املأخٛذ َٔ ٠حبس ايتذازب ايٚ ،١َٝٛٝاملَ٬ط ١يًٛاقع املعٝؼ
ٚارتاقع ١يًتطٛز ايٓطيب ٚايتطًطٌ املٓطك ،ٞمما ٜدإع بايكاف إىل ايتدزز حبدٜج٘ َٔ
املكدَ ١إىل ايعكد ٠إايٓٗا ١ٜبػهٌ ارساد" ٟحبٝح ٜطهر ي خط َطتك ِٝست ٢وبًغ
ياٜتٗا"(.)50
وتبع عُاز شعُٛؽ ظاٖس ٠يُٛض اذتدخ ي زٚا" ١ٜذانس ٠ادتطد" "إذِ ٚددٖا
وٓطًل َٔ ٖرا املبدأ اير ٟظتعٌ غخؿٝاوٗا وعاْ ٞأنجس مما وبين زَ ١ٜ٩طتكبً،١ٝ
إايٛاقع  ٫عتٌُ هلا ض ٣ٛا٭مل ٚاملطتكبٌ ٜبد ٚياُ٥ا َعتُا (ٜٚ )...ؿهر َكُ ٕٛايسٚا١ٜ
وعبهراً عٔ أشَ ١إهس ١ٜأنجس َٓٗا ادتُاع.)51("١ٝ
نُا جتً ٢ايؿساع َع ايٛاقع ي زٚا" ١ٜمحا ِ٥ايػفل" يـ"د٬ٝي ٞخ٬ف" اير ٟزضِ
يٓا عاملا خاؾا بْ٘ ،اجتا عٔ زٜ٩ت٘ ٚأإهازَٛٚ ٙقف٘ َٔ ٖرا ايعامل ايغاَض ٚايٛاقع
املسٜس "سني متّ املصز بني ؾفيت اذتٝاٚ ٠املٛت ي رسي ايتػبٜ ،٘ٝبرز ي ز ٚايؿٛز٠
َبدأ ايتٓاقض ٚوبد ٚايطًشفا ٠ي دزد ١وتٛضط اذتٝاٚ ٠املٛت أ ٖٞ ٚاملٛت َٚكا١َٚ
املٛت ،إْٗا املعاْا ٠املأضا )...( ١ٜٚإٕ املدَ ١ٜٓغصَ ،٠ٚطتًب ١عاٖس ٖٛ )...( ٠اير ٟدعًٗا
أغب٘ بطًشفا.)52(")...( ٠
 ٖٛٚا٫ضًٛب ذاو٘ خط٘ عبد املًو َسواض يٓفط٘ ي زٚا" ١ٜؾٛت ايهٗ " سٝح
ؾٛز سا٫ت ايكٗس ٚا٫يتؿاب املتطًط عً ٢أٖاي ٞايس ٜادتصا٥س َٔ ٟقبٌ ا٫ضتعُاز
ايفسْطٚ ،ٞقد اوهأ إ ٘ٝعً ٢ا٭ضًٛب ا٭ضطٛز ،ٟإهإ يا ١ٜي اإلبداع عً ٢يطإ
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ايفت ٢اير ٟنإ ٜطابل "اير٥ب إٝطبك٘ ،غ ٤ٞأضطٛز ٫ ٟأناد أؾدم ي ٛاضتطعت
َػاٖد ٠وًو املبازا َٔ )...( ٠نٌ ادتٗات ناْت أؾٛاوِٗ وتعاىلٚ ،ايف٬سٕٛ
ٜػذع ْ٘ٛعً٬َ ٢سكت٘ ،قؿ ١زا٥عٜ ١ا بابا أسب ايسٜاق ،١ايطبٝعَ ... ١عادا ٠اير٥اب
بني ايفذاز ،أ ٟغ ٤ٞأزٚع َٔ ٖرا ٜا بابا؟"(.)53
إذاً مل ٜعد اذتدخ مبعٓا ٙايه٬ضٝهَ ٞسنصاً يًطسد ٚب٪ز ٠ي٘ ٚزٖاْ٘ ا٭ ،ٍٚإذ
أخر "ايٓـ املعاؾس ٜٗتِ با٭سداخ ايبطٝط ١ست ٢اي َٞٛٝاإلدساَُٗ ٞ٥ا ٜهٔ واإٗا;
٭ْ٘ دص َٔ ٤سٝا ٠اإلْطإ"(ٚ .)54قد غغًت ٖر ٙايتكٓ ١ٝادتدٜد ٠ـ ي ايهتاب ١ايسٚا ١ٝ٥ـ
مبفَٗٗٛا ادتدٜد ايرٜ ٟعتُد عً ٢ايتداخٌ ٚايَ٬سنص ١ٜيٮسداخَ ،طًهاً ددٜداً
ٚإض راوٝذَ ١ٝعتُد ٠ي ؾٝايَ ١ت ٕٛايسٚاٜات ادتصا٥س ١ٜادتدٜدَ ،٠جٌ زٚاٜات "ايطاٖس
ٚراز" ٚ"ٚاضٝين ا٭عسز" "ٚزغٝد بٛددز ،"٠حبٝح وتٓاثس إٗٝا َهْٛات املنت ي
ايصَإَٚ ،ا عً ٢ايكاز/٨ايٓاقد إ ّ٫إٔ ٜعٝد بٓاَ ٤ا إهّه٘ ايسٚا.ٞ٥
 - 3التداخل الزمـين ويميةة انإناا :
ٜفسض ايٓكد عَُٛاً ايفؿٌ بني ايصَٔ ٚاملهإ يدٚاع ٞإدسا ،١ٝ٥يهر إٔ ٖرا
ايفؿٌ ٜ ٫عد ٚإ ٫إٔ ٜه ٕٛغهًً ٝا ْعساً يًت٬شّ ايػدٜد ٚايٛثٝل اذتاؾٌ بُٗٓٝا،
ٚملَّا نإ ايصَٔ قٝاع اْتعاّ اذتهٚ ٞسدٚخ ايسٚاٚ ١ٜدسٜإ ايتازٜخ ،إًِ ٜهٔ َٔ
املُهٔ سدٚخ ايعٌُ ايسٚا ٞ٥خازز ٖرا ايبعد; يرا عُد ايٓكاد إىل اإلٜغاٍ "َٔ غإٔ
ايصَإٚ ،قدَ ٙٛعً ٢املهإ يكُٝت٘ ايبٓ ١ٜٛٝايعاي ،١ٝإكد زأٚا بإٔ ايصَٔ ٖ ٛايعٓؿس
طدا ي ايسٚا ١ٜايتكًٝد١ٜ
ا٭ضاض ٞيٛدٛد ايعامل ايتخْ ًٞٝٝفط٘"( .)55إهإ ايصَٔ زت ِّ
يًُطاز ايتعاقيب بهٌ متفؿ٬و٘ ي وساوب ١ٝخط ١ٝذات بعد وأزغت ٞسها ٞ٥ممصٚز
ببعض ايعذا٥ب.١ٝ
ٚنُا ٖ ٛاذتاٍ ي ٖر ٙايجٛز ٠ايفٓ ١ٝاييت أوت عً ٢نٌ َا ٖ ٛن٬ضٝهٞ
"ضازت ايسٚا ١ٜاذتدٜج ١ي وعاًَٗا َع ايصَإ وعاَ ً٬إًطفٝاً ٚؾٛإٝاًٚ ،بريو ٜتشٍٛ
ايصَإ إٗٝا َٔ ايبطار ١إىل دص َٔ ٤إًطف ١ايرات اذتٝاوٚ ،١ٝبٗرا ايتٛد٘ ادتدٜد
ميهٔ ايك ٍٛدَ ٕٚبايغ :١إٕ ٖرا ايصَٔ ايٛدداْ ٞايداخً ٞارتاف باإلْطإ ،قد
أؾبض َٛقٛعا أضاضٝا َٔ َٛقٛعات ا٭دب ي ايسٚا ١ٜاذتدٜج ١بؿف ١خاؾ،)56("١
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إايسٚا ١ٜقد عَُّكت َفٗ ّٛايصَإ ي ع٬قت٘ باإلْطإ ٚازوبار٘ بايٛدٛد َتذاٚش ٠ايصَإ
ايتعاقيبٖٚ .هرا أِٚيت٘ ايدزاضات املعاؾس ٠عٓا ١ٜبايغ ١أنجس مما ناْت عً ٘ٝي
ايسٚا ١ٜايه٬ضٝه .١ٝإصَٔ ايسٚا ١ٜاملعاؾس ٖٛ ٠يهر ذيو ايصَٔ املتعاقب
ايهسْٛٚيٛد ٞاير ٟأيفٓا ٙي ايسٚا ١ٜايتكًٝد ;١ٜبٌ ٖ ٛشَٔ ٜتُاُٖٜٚ ٢ؿٓع اٯٕ ،رتًل
عاملٗا ايسٚا ٞ٥املتُٝص اير ٟوؿٓع٘ ايكسا.٠٤
 - 4الفضاء املكاني وجتاناه يف الرواية :
املهإ أسد عٓاؾس ايطسد ;١ٜب٘ وتشدد َعامل ضهرٚز ٠ا٭سداخ ٚزتسٜاوٗا ،إك٬
عًَ ٢ا قُّٓ٘ ايسٚا ٞ٥إ َٔ ٘ٝبعد مجاي ٞوتشسى ي إكا ٘٥غخٛف ايسٚاٚ ١ٜوتػابو
أسداثٗا ،يريو "أَط ٢زتا ٫يًتٓاإظ ٚايتفٓٔ بني ايهتاب ايطازد ،ٜٔإنذا ٖ ٛغتكع
يًٛاسد ١ٜرٛزاًٚ ،يًتعدد ١ٜرٛزا ٚيًٛاقع ١ٝرٛزا آخس"( ،)57إاملًُض ايتخ ًٞٝٝإَ ٖٛ ٘ٝا
ٜجس ٟايعًُ ١ٝاإلبداع ١ٝبتٜٓٛع ٖرا ايعٓؿس ي أغهاٍ ٚؾٛز ذٖٓ ١ٝوجبت نٝإ
اإلْطإ ٚو٪رس ضًٛناو٘ ٚحتاؾس َٛاقف٘ ٚأَصدت٘ ،اييت وأخر َٝصات ٚمسات املهإ
ااحمٝط بٗا ،ذيو إٔ املهإ "أغدّ ايتؿاقاً حبٝاوِٗ طٜكؿد ايبػسصٚ ،أنجس وغًغ ٬ي
نٝاِْٗٚ ،أعُل جتادَ ً٫ع ذٚاوِٗ"(.)58
ٚقد وعدّد َفٗ ّٛاملهإ ٚوطُٝت٘ ي ارتطاب ايٓكد ٟايسٚا ٞ٥املعاؾس إُٓعِت
بايفكاٚ ٤ااحمٌ ٚاذتّٝص ٚايفساغ ٚايب ١٦ٝا٭دبٚ ١ٝاجملاٍٚ ،املٛقعٜٚ ،...س ٣ايباسح
"غسٜبط أمحد" إٔ َؿطًض ايفكا" ٤مل ٜعٗس ،ي سك ٍٛايدزاضات ا٭دب ١ٝإ ٫سدٜجاً
ٚذيو بطبب اْؿساف ايٓكاد ٚايباسجني إىل اٖ٫تُاّ ٚاي رنٝص عً ٢عٓاؾس أخس.)59("٣
وكتؿس عً ٢ادتٛاْب املٛقٛعاو َٔ ١ٝايٓـ ايطسد ،ٟمما دعٌ َٔ ٖرا املؿطًض إاقداً
يًعٓا ١ٜاي٥٬ك ١ب٘ٚ ،مل ٜطتعٌُ نجهراً َٔ قبٌ ايدازضنيٚ ،يدا َؿطًض ايب ١٦ٝايسنٔ
ا٭ضاض" ٞي ايكؿ ،١إٗ ٛاذتٝص ايطبٝع ٞايرٜ ٟكع إ ٘ٝاذتدخٚ ،وتشسى ايػخؿٝات
ي زتاي٘ ٚيريو إنٕ ؾفاو٘ ختتً

َٔ ْٛع ٯخس َٔ سٝح ا٫وطاع ٚايكٝلٚ ،ذيو

حبطب راق ١نٌ دٓظ ٚقدزاو٘ ايفٓٚ...١ٝأِٖ خؿا٥ـ ٖرا ايسنٔ (ب ١٦ٝايكؿ١
ايكؿهر ،)٠إٔ وه ٕٛايبَ ١٦ٝسنص ٠قدز اإلَهإٚ ،إٔ ٜتذٓب ايكاف وـٓٛعٗا قدز
اضتطاعت٘"(.)60
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َؿطًض اذتّٝص َٔ رسف عبد املًو َسواض َع اع راإ٘ بإّٔ ٖرا

املؿطًض "ٜ ٫رب يهر قاز ٫ٚ ،زتُع عً ٘ٝي ا٫ضتعُاٍ ايعسب ٞاملعاؾس .نُا إٔ
َفٗ ّٛاذتٝص ٜٓػأ عٓ٘ بايكسٚز ٠اذتدٜح عٔ ايتشٝٝص ايـر ٖٛ ٟإْتـاز يٓٛع َـٔ اذتٝص أٚ
نٝفٝـَ ١ا يًتعاٌَ َع اذتٝص"(.)61
أَا "عبد اذتُٝد بٛزا ،"ٜٛإبايسيِ َٔ أْ٘ ٜطتعٌُ َؿطًض "املهإ" بهجس ،٠إ٫
أْ٘ ٜٛظ

أٜكاً َؿطًض "اذتّٝص املهاْ ،"ٞعٓدَا ٜه ٕٛي َعسض ايتُٝٝص بني

َؿطًشني" :اذتّٝص ايٓؿ ،"ٞايرٜ ٟكؿد ب٘ ايؿٛز ٠ايػهً ١ٝاييت قُدَت بٗا ايسٚا١ٜ
يًكاز َٔ ،٨سٝح وسوٝب أقطاَٗاٚ ،إُٝا ٜتـعًل بعٓٛاْٗا ٚعٓا ٜٔٚإؿٛهلاَٚ ،كاَني
إاحتتٗاَٚ ،...ؿـطًض "اذتّٝص املهاْ ،"ٞايرٜ ٟكؿد ب٘ اذتٝص ايرٜ ٟػٌُ ا٭َانٔ،
ضٛاَٗٓ ٤ا املتخ ٌٝأ ٚايفعً ٞايٛاقع ٞاير ٟي٘ َسدعٚ ١ٝاقع.)62(١ٝ
عً ٢ايسيِ َٔ ٖرا ايتػتت ا٫ؾط٬س ٞاير ٟقد ٜٛيِّد ي أذٖآْا وكازبا ي
املفاٖٚ ِٝعدّ اضتكساز هلا ،إ ٫إٔ ا٫وفام س ٍٛأُٖ ١ٝاملهإ َٚا ميهٔ إٔ ٜكدَ٘ َٔ
إٓ ١ٝيًعٌُ ايسٚا ٖٛ ٞ٥ستٌ قبٚ ٍٛاوفام; ٭ْ٘ عتكل مجاي ١ٝايطسد اإلٜٗاَ َٔ ١ٝخٍ٬
زضِ وفاؾ ٌٝاملهإ اير ٟوعٝؼ إ ٘ٝغخٛف ايسٚاٚ ١ٜوتشسى إٖٚ ،٘ٝرا َا ظتعٌ
إَهاْ ١ٝايتداخٌ بني ايعامل ايسٚاٚ ٞ٥ايعامل ايٛاقع ٞسكٝك ١ثابت.١
 - 5احلـوار /متعة البصر رهن لعبة الضةري:
ٖ ٛايؿٝغ ١ايتعبهر ١ٜاييت ٜطتٓد عًٗٝا ايسٚا ٕٛٝ٥ي ؾٛغ ْؿٛؾِٗ ايسٚاٚ .١ٝ٥إذا
نإ "اذتٛاز /ايدٜايٛز" ٜػغٌ سّٝصاً أقٌ مما ٜػغً٘ ايطسد ٚايٛؾ  ،إذ إّٕ "ايٛؾ ي
ايطسد ستَُٓ ٫ ١ٝاف َٓٗا ي٘ ،إذ ميهٔ نُا َٖ ٛعسٚف إٔ ْؿ

د ٕٚإٔ ْطسد،

ٚيهٔ  ٫ميهٔ إٔ ْطسد د ٕٚإٔ ْؿ  ،نُا ٜرٖب إىل ذيو دٝٓٝتٚ ،يًٛؾ
ع٬ق ١مح ١ُٝٝبايطسد; سٝح ٜعاٖس ٙعً ٢ايُٓٚ ٛايتطٛز"(َٚ ،)63ع ذيو  ٫ميهٔ
إيفاٍ ٖرا امله ٕٛايفين ي بٓا ٤ايعٌُ ايسٚا ،ٞ٥إٕ مل ْكٌ إٔ ٖٓاى َٔ ايسٚاٜات َا
ٖ ُٔٝاذتٛاز عً ٢بٓاٗ٥ا .إٗ ٛميهّٓٓا َٔ َعسإ ١ايػخؿٝات ٚايهػ عٔ أإهازٖا
ٚوهّْٗٛا ايطٝهٛيٛد ٞأ ٚايٓفط ،ٞنِ أْ٘ ٜدإع باذتدخ ايسٚا ٞ٥إىل ايتكدَّٔ ،
خ ٍ٬إظٗاز ٙملختً ٚدٗات ْعس ايػخؿٝات إىل ا٭سداخ.
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قد ٚظ َبدع ٛايسّٚا ١ٜادتصا٥س ١ٜادتدٜد ٠اذتٛاز نتكَٓ ١ٝطاعد ٠يبك ١ٝايعٓاؾس
ا٭خس ٣املػهًّ ١جملُٛع ايٓـ ايسٚاٚ ،ٞ٥قد غطس ٙٚإىل غطسُٖٚ ٜٔا:
 اذتٛاز ارتازد( ٞايدٜايٛز). اذتٛاز ايداخً( ٞاملْٛٛيٛز).ٜٚكؿد با٭ ٍٚسٛاز ايػخؿٝات بعكٗا َع بعكٗا اٯخس ٖٛٚ ،ا٭قدّ ٚا٭نجس
اْتػازاً ي ايسٚا ١ٜايعسبٚ .)64(١ٝادتدٜس بايرنس إٔ اذتٛاز ارتازدٜ ٞهجس ي ايسٚا١ٜ
ذات ا٭ؾٛات املتعدّدٚ ،٠اييت وعرب عٔ ؾساع ا٭إهاز ٚاإلٜدٜٛيٛدٝات ،ي سني ٫
ْهاد ْتًُظ ٖرا ايٓٛع َٔ اذتٛاز ي ايسٚاٜات ذات ايٛقا٥ع ايطٝهٛيٛد ١ٝأ ٚا٭سداخ
ايٓفط.١ٝ
ٚعً ٢يساز َا قًٓا ٙي عٓؿس اذتدخ َٚا أسدث٘ َٔ اي راب ي ٖ ١ٜٛايسٚا١ٜ
ادتدٜد ،٠إكد وسنت ربٝع ١ايػخؿٝات ي زٚا" ١ٜضٝد ٠املكاّ"َ ،جْ ،٬عساً ملا
متٝصت بٖ٘ ،ر ٙايػخؿٝات َٔ ،ا٫قطساب ايٓفطٚ ٞايفهسٚ ،ٟايكًل ايٛدٛدٟ
آثازٖا عً ٢اذتٛاز اير ٟاَتاش بكؿس ادتٌُ ٚو٬سكٗا ،مما ٜدٍ عً ٢متطو
ايػخؿٝات ي آزاٗ٥ا َٛٚاقفٗاٚ ،يٝاب ايدميكسار ١ٝعٔ ايٛضط ا٫دتُاع ٞداخٌ
ايسٚاٚ ١ٜخازدٗا َٔٚ .ذيو املكطع ايتاي:ٞ
 ايدإ ر ايعاًٞ٥؟ !
 َٔ أَٓتِ! يطتِ غسر! ١


سساع اإلميإ (ايٓٛاٜا) ٜا محاز

ٖ را يٝظ ن ّ٬زداٍ عاٖدٚا اهلل إٔ ...
()66

ٖ را ن ،(65)(...) ّ٬رًع ايٛزقٚ ١إْ ٫كًع يو ()...؟("

أَا ايٓٛع ايجاْ ٖٛٚ ٞاذتٛاز ايداخً( ٞاملْٛٛيٛز)  :إتٓك ٟٛحتت٘ َطُّٝات َتعدّد٠
ٚشتتًفَٗٓ ١ا :املٓاداٚ ،٠ايتداع ٞاذتسّٚ ،سدٜح ايٓفظٜ ٚ...عسّف "ْاؾس اذتاْ"ٞ
املٓادا ٠بأْٗا" :خًٛد ايرات ٚجتاٚبٗا َع ا٭إهاز ٚارتًذات املتتابع ١ايداخً ١ٝاييت
وط رضٌ"(ٜٚ .)67عسّإٗا "عبد املايو َسواض" بأّْٗا" :سدٜح ايّٓفظ يًٓفظ ٚاع راف ايرات
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يًرات ،يغ ١مح ١ُٝٝوٓدع قُٔ ايًغ ١ايعاَ ١املػ رن ١بني ايطازد ٚايػخؿٝات ٚمتجٌ
اذتُٚ ١ُٝٝايؿدم ٚا٫ع راف ٚايب.)68(" ٛ
 - 6لغـة الرواية اجلديدة واالنتصار للشعر :
إّٕ إٔ ايكٜ ٍٛطتُد خاؾٝت٘ اإلبداعٚ ١ٝإٓٝت٘ ايػعسَٚ ١ٜطشت٘ ايػاعس َٔ ١ٜايًغ١
د ٕٚضٛاٖا مما قد وعتُد عً ٘ٝايفٓ ٕٛا٭خس" ٣إا٭دب َٔ قُٔ ايًغْ ١فطٗا ٖٛ ،ذيو
طاجملاٍص ايرٜ ٟطُض يًغ ١إٔ وتغًب عًْ ٢فطٗا"( ،)69يرا إَٗ ٞا ميٓض يًٓـ ا٭دبٞ
ٚدٛدٚ ٙضس بكا ،٘٥باعتبازٖا "يغَ ١تُٝص ٠وٓؿب عً ٢نٌ َا ٖ ٛخاف ٚممٝص"(َٔ .)70
ٖٓا نإ اإلبداع حتسٜفا يًغٚ ١وغٝهرا هلاٚ ،خًخً ١يجباوٗا ٚؾساَ ١قٛاْٗٓٝاٚ .أؾبشت
ايٓعس ٠ايٛظٝف ١ٝايتكًٝد ١ٜيًغ ١ي عداد ا٭إهاز ايبايٚ ١ٝايتكٓٝات ايطسد ١ٜاملٓدزض،١
ٚإثس ذيو عسإت ايًغ ١عُٝل ايتش٫ٛت ٚايتغهرات َع اْتػاز ايسٚا ١ٜادتدٜد.٠
ٚملا ناْت ايسٚا ١ٜادتٓظ ا٭دب ٞا٭نجس ازوبارا بايٛاقع ايرٜ ٟتطًب ايٛؾ
ٚزضِ املعاملٚ ،وَتَبُّع ؾٛز ٠ايرات اإلْطاْ ١ٝي وعكٝداوٗا ٚوٓاقكاوٗا ،نإ ايت٬شّ بني
ايسٚاٚ ١ٜايًغ ١إا٭ٚىل "ٖ ٞإكط َا ُٜطسد بٛاضط ١ايًغ ١ايفٓ .)71("١ٝاييت هلا َهاْتٗا
ارتاؾٚ ١املُٝص ٠ي ايعٌُ ايسٚا ;ٞ٥٭ٕ "ايٓـ ا٭دبُٜٓ ٫ ٞتر إ ٫بٛاضط ١ايًغ ١اييت
ٜطتعًُٗا أدا ٠يًتعبهر"( .)72إايًغ ١عًٖ ٢را ا٭ضاع ٖٞ ،املاد ٠اذتكٝك ١ٝيٛدٛد ايسٚا،١ٜ
سٝح ٖ" ٞوػه ٌٝيغ ٟٛقبٌ نٌ غٚ ٤ٞايػخؿٝات ٚا٭سداخ ٚاذتٝص ٖ ٞبٓات يًغ١
اييت بتػهًٗٝا ٚيعبٗا وُٖٓٛا ،بٛدٛد عامل سكٝكٜ ٞتؿازع إ ٘ٝأغخاف personne

متجًِٗ غخؿٝات  personnagesقُٔ أسداخ بٝكا.)73("٤
إٕ ايسٚا ١ٜنذٓظ أدبَُٗ ٞا ناْت وكٓٝاوٗا ٚعٓاؾسٖا وُ٪ضظ يًطسد ،إنْٗا
وبك٢

-داُ٥ا ٚ -دٗاً َٔ ٚد ٙٛايٛدٛد ايًغ ،ٟٛذيو إٔ ايسٚا ٫ ١ٜوعٌ "ؾٓع١

ٚعٓاؾس وكٓ ١ٝوُهتطب ،إْٗا قبٌ نٌ غ ٤ٞإدزاى ٭ُٖ ١ٝايًغ /١ايًغات داخٌ
اجملتُعٚ ،ي اي راخ املهتٛب ٚايػفٚ ،ٟٛؾٝاي ١يًشٛاز بني ايرات ايطاع ١ٝيًُعسإ١
ٚبني ايعامل ارتازد.)74("ٞ
َٔ ٖرا املٓطًل ،وسنّص ايتذسب ١ايسٚا ١ٝ٥ادتدٜد ٠ي ادتصا٥س عً ٢املنت ايطسدٟ
اعتُاداً عً ٢ايًغ ١نُتهُ ٧وشكل َٔ خ٬ي٘ إض راوٝذ ١ٝاملٓش ٢ادتُايٜٚ ،ٞكٛد إىل
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وأضٝظ أزق ١ٝاحماٚز ٠ايٓـ ايٓجسٚ ٟستاٚي ١خًخً ١بٓٝاو٘ ايتكًٝد ،١ٜبد٤اً َٔ
ايتػه ٌٝايًغ ٟٛإىل إكا ٘٥ادتُاي ٞايهً.ٞ
عين بايتُسد أٚ
ٍّ
يٝه ٕٛايتذسٜب ايرًُْ ٟط٘ عرب َطتٜٛات املنت ايكؿؿ ،ٞيهر َ
بارتسٚز عٔ قٛاعد املُازض ١اإلبداع ;١ٝبٌ إْ٘ َتُجٌّ ي دخ ٍٛايًغ ١يعب ١ا٫خ رام
َٚع رى ايتذسٜب اير ٫ ٟسدّ ي٘ ،إٗ ٛعتكل إَداد ايًغ ١حبٝا ٠ددٜد ٫ ٠وًغ ٞسسن١
اْ٫تعاّ ي بٓٝتٗاٚ ،إمنا ي َا ميٓض هلر ٙايًغ َٔ ١وبدٍّ ي ايد٫٫ت ٜهطبٗا اذتٝا٠
ٜٚطٛزٖا ٫ٚ ،وٛيد ايك ِّٝإ٫ٚ َٔ ٫د ٠ايد٫٫ت(.)75
يرا ٜبد ٚإٔ ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜد ،قد سكّل ْؿّٝت٘ ٚإْتادٝت٘ عً ٢املطتٜٛني
ايهتابٚ ٞايفهس ٟبٛضارَ ١ا ٚقع اإلمجاع عً ٢وطُٝت٘ بـ"اْفتا ايٓـ" ،اير ٟظتعٌ
ايٓـ َٓفتش ًا عً ٢ايتعدّد ايد٫يٚ ٞايتأٚ ،ًٜٞٚإْتاز ايك ِّٝادتُاي ١ٝادتدٜدٖٚ ،٠را َا
اْتٗ ٢إي ٘ٝايباسح عبد ايكادز بٔ ضامل بعد دزاضت٘ يًغ ١ايطسد ي ايٓـ ايٓجسٟ
ادتصا٥س ٟادتدٜد; إهاْت ايٓتٝذ ١ااحمكَّك َٔ ١اْفتا ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜد قد بسشت
بعد إٔ سطُت "ايبٓ ١ٝايتكًٝد ١ٜعًَ ٢طت ٣ٛوكد ِٜايكؿ ،١ضٛا ٤عًَ ٢طت ٣ٛايصَٔ أٚ
ايؿٝغٚ ١ايس ١ٜ٩سٝح ٜبد ٚايتػه ٌٝايٓؿ ٞيًكؿ ١بايٓطب ١يًكازٚ ،٨قد شخس بتًٜٔٛ
غعس ٟشاد ي عُل أدب ١ٝايٓـٚ ،ابتعد ب٘ عٔ املفٗ ّٛايٓجس ٟاير ٟازوبط إىل ٚقت
قسٜب بايًغ ١اإلب٬ي ١ٝاييت  ٫وكًل"( ٫ٚ )76ودإع بٓا إىل َتاٖات ايك.ٍٛ
َٔ ٖٓا ميهٓٓا ايعٛد ٠إىل إهس ٠ايتُسد عٔ ايك ِٝايفٓٚ ١ٝضٓٔ ايهتاب ١اييت أغسْا
إيٗٝا ي َطًع ٖرا ايبشح ،يٓعترب إّٔ ٖر ٙاملدْٚات ايسٚا ١ٝ٥ادتدٜدَ ٠تُسّد ٠باملفّٗٛ
ايرٜٛ ٟس ٞبتذاٚش املأيٛف ٚشتايف ١أضًٛب ايٓجس ١ٜايتكًٝدٚ ،١ٜمتهني ايٓـ ادتدٜد
َٔ ايتأٚ ٌٜٚاْ٫صٜا بفكٌ َا غهًّ٘ زٚا ٙٛٝ٥ي زمسِٗ بايًغ ١يـ "عاملِٗ ايكؿؿٞ
اير ٟيدا ٜك رب َٔ ْجس ١ٜغعس ١ٜوتُعٗس ي ضُٝٝا ٤ايًفغ يٝتذً ٢املعٓ ٢خازز
املدي ،ٍٛاير ٟعاْ َ٘ٓ ٢ايٓـ اإلبداع ٞرٚ ،)77("ً٬ٜٛيٓتأٌَ املكطع ايتاي:ٞ
"سطٓاٞ٥
مل وهتُني َا وفكش٘ ايعٓٝإ ؟
إْ ٞأزاٜ ٙا سبٝبيت ..ي ب٪بٜ٪و ..أإسا ٚأسصإ
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أقس ٙ٩بايبٓط ايعسٜضٜ ..تشد ٣ايٓاع..
ٜتشد ٣ا٭شَإ
أْا ٜا سبٝبيتٚ ..أْت ٜا سبٝبيتٚ ..اسد  ٫اثٓإ
سني أزاى وطبض ي دَ ٞايٓذ..ّٛ
وٛزم ي إ٪اد ٟايهس..ّٚ
()78

وػسم ايرباٚ ..٠٤وبتطِ ٜا سطٓا ٞ٥ايسض. "ّٛ
إٕ غاعسٖ ١ٜرا املكطع وعٗس إٔ ايسٚا" ٞ٥عص ايد ٜٔدٚ٬دٜ "ٞتعاٌَ َع ايًغ ١وعاًَ٬
ٚدداْٝاً ،إٗ ٛنايؿٛي ٜغٛف عُٝكا ٜٚبشح عٔ ايكبض عً ٢ايتٓاقض "بًغٖٞ ١
نػ ٚ ،حبحٚ ،جتاٚش يًُجاٍ إْٗا يغ ١وتُعٗس ي بعدٖا اإلميا ،ٞ٥أ ٚنُا ٜعرب عٔ
ذيو املطد َٔ ٟإٔ يا ١ٜاذتدخ ا٭دب ٞوهُٔ ي جتاٚش اإلب٬غ إىل اإلغازٚ .)79("٠ذيو
٭ٕ ايبعد اإلملاس ٞأ ٚاإلغاز ٟأبًغ أثساً ٚأق ٣ٛاْصٜاساً َٔ ن ْ٘ٛزتسد إب٬غ ،إًٕٜٗٛ" ٛ
ايٓـ بايسٚ ٣٩ا٭خٜٚ ١ًٝعط ٘ٝأؾداَ ٫ ٤تٓاٖ ،١ٝإايٓـ ا٭دبْ ٞـ إغازٚ ٠يٝظ ْـ
عباز.)80("٠
ٖٚهرا يدت ايًغ ١داخٌ ارتطاب ايسٚا ٞ٥ادتدٜد اخت٬إاً ٚمتٝصاً ٚوفسدًا ،بفكٌ
َا ميٓش٘ هلا ٖرا َٔ متاشز بني ايٛاقع ١ٝايٓابع َٔ ١ايٛاقع ايرُٜ ٟف رض إٔ ٜه ٕٛإ٘ٝ
نٌ غ ٤ٞسكٝكٚ ،ٞبني اإلٜٗاّ ارتٝاي ٞاملطتُد َٔ غشٔ يغ ١ا٭دب بايطاق ١ايسَص١ٜ
ٚايتخ .١ًٝٝإهإ عٓد٥ر ٖرا ارتطابٚ ،ساٍ ايًغ ١إ ٘ٝنريوَ ،تطًعاً إىل ايتذسٜب
ي إكاٗ٥ا ستٜ ٢تُهٔ ؾاسبٗا َٔ نتاب ١ايٛاقع دْ ٕٚكً٘ سسإٝا نُا ٖٚ ;ٛعٓد٥ر
وتداخٌ ايًغتإ "يغ ١ايٓجس ٚيغ ١ايػعس" ي ْـ أدبٚ ٞاسدَٚ ،ا ذاى إ ٫يكدز ٠ايسٚا١ٜ
ادتدٜد ٠عً ٢اضتٝعاب نٌ جتسٜب إين ،إٗٚ ٞسدٖا ُوطعِ

ايسٚا ٞ٥عً ٢ايب، ٛ

ٚايٓاقد أ ٚاملتًك ٞعً ٢ايتك ٍُّٛأ ٚايتأ.ٍُّٚ
ٖرا بعض َا اَتاشت ب٘ ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠يتتذاٚش ب٘ ْفطٗا ي ؾٛزوٗا ايتكًٝد،١ٜ
يهٓٗا ٚدٚمنا حتاٌَ عًٖ ٢ر ٙا٭خهر ،٠إكد أبكت (ايسٚا ١ٜادتدٜد )٠عً ٢خؿٛؾ١ٝ
ضسدٜتٗا اييت جتعٌ َٓٗا دٓطا أدبٝا َتعدد ا٭ؾٛات ،أ ٚذا ربٝع ١ٝسٛاز.١ٜ
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طس ٖ ٛأِٖ َا ميٝص قسا ٠٤ايسٚا ١ٜادتدٜد ;٠إٗ ٞأثسٌ
ختاما :ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ايعُ ِ
َطتغًل ٜأب ٢ايهػ
وطتٛدب وٛظٝ

عٔ نٌ اإلبدا٫ت اييت قد عتدثٗا ايٛاقع ايسٚا ،ٞ٥يرا إٗٞ

ا٭دٚات املعسإٚ ١ٝايٓكد ١ٜاملتطٛز ٠اييت وتصأَ ٖٚرا ايتٜٓٛع

اإلبداع ،ٞستٜ ٢تطٓ ٢هلا ؾٛغ ايتكٓٝات املٓٗذ ١ٝاييت وسؾد ايكٛاْني ايفٓ ١ٝاييت و٪رس
ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜدٚ ،إٕ نإ امل٬سغ ي ٖرا اذتكٌ ٖ ٛنجاإ ١ايتٓعهر ايٓكدٟ
ط ُِ ايٓكد
عً ٢املُازض ١ايٓكد ١ٜايفعً ١ٝاييت ختاوٌ ايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتدٜدٚ ،إٕ نٓا ِ َْ ٫
ادتصا٥س ٟذا ايؿٝغ ١املُازضت ١ٝبا٫ضتؿاز ٚعدّ إٜفا ٘٥بايغسض ،إ ٫أّْٗا ايطُ ١ايغايب١
ٚيٮض

اييت وطبع نٌ ايٓكد ايعسب ٞمبا إ ٘ٝادتصا٥س ،ٟسٝح إٔ "ايٓعسٜات

ٚايتٓعهرات ايطسد ١ٜاملتطعٚ ١املتػعبٚ ١املُتعٚ ١املتداٚي ١ي ْطاقات ٚاضعٜ ،١كابًٗا
اضتطاز ي ايتطبٝل ،بٌ إٕ ايدزاضات ايطسد ١ٜايتطبٝك ١ٝو رادع نجهرا عُّا وعد ب٘
ايٓعسٜات ،ضُٝا ي ايدزاضات ايعسب.)81("١ٝ
ٖٚرا َا ظتعًٓا ْطًِ بـ "ا٫عتكاد إٔ ايٓعسٜات ايطسدَ ١ٜا وصاٍ أنجس أيكاً َٔ
ايدزاضات ايتطبٝكٚ ١ٝذيو ٭ضباب نجهرَٚ ٠تػابهَٗٓ ١ا َا ٜتعًل بايٓعسٜاتَٗٓٚ ،ا
َا ٜتعًل مبؿاعب ايتطبٝل"( ،)82نغُٛض ايٓعسٜات ايٓكدٚ ١ٜعدّ اضتٝعاب َفاُٖٗٝا
اييت ٚدٚمنا غو ختكع ملٓبتٗا ايرْ ٟػأت إٚ ٖٛٚ ٘ٝد ٕٚغو نريو غتتً اخت٬إا
درزٜا عُا ضتٔ إ ،٘ٝأق

إىل ذيو اقطساب املؿطًض ايٓكد ،ٟإَا بتعددٙ

ايَ٬تٓاٖ ،ٞأ ٚبعدّ متجًّٓا ي٘ ْتٝذ ١اي رمج ١اهلػٚ ١املكطسب ١اييت ذتكت بْ٘ ،تٝذ١
عدّ متجًّٗا ملفاٖ ُ٘ٝي َععِ ا٭ساٜني.
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الوصادر والوراجع :
 )1ستطــٔ داضــِ املٛضــ ،ٟٛايسٚاٜــ ١ايعسبٝــ ١ايٓػــأٚ ٠ايتشــ ،ٍٛداز اٯداب ،بــهرٚت،
ط 1988 ،2ف.117
 )2عبــد املًــو َسوــاض ،ي ْعسٜــ ١ايسٚاٜــ ،١حبــح ي وكٓٝــات ايطــسد ،ضًطــً ١عــامل
املعسإــ ،١اجملًــظ ايــٛرين يًجكاإــٚ ١ايفٓــٚ ٕٛاٯداب ،ايهٜٛــت ،ايعــدد ،240ضــٓ:١
ٜٓاٜس  ،1998ف.11:
ٜٓ )3عـــس ،شتًـــٛف عـــاَس ،وٛظٝـ ـ ايـــ راخ ي ايسٚاٜـــ ١ايعسبٝـــ( ١حبـــح ي ايسٚاٜـــ١
املهتٛب ١ايعسبَٓ ،)١ٝػٛزات داز ا٭دٜب ،ط ،1ؾـ.25 ،17
 )4عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف.54 :
 )5ستطٔ داضِ املٛض ،ٟٛايسٚا ١ٜايعسب ١ٝايٓػأٚ ٠ايتش ،ٍٛف.118:
 )6شن ٞصتٝب ستُٛد ،ي إًطف ١ايٓكد ،داز ايػسٚم ،ايكـاٖس ،٠ط ،2ضـٓ،1983 ١
ف.60:
 )7إٝؿـــٌ دزاز ٚآخـــس ،ٕٚأإـــل ايتشـــ٫ٛت ي ايسٚاٜـــ ١ايعسبٝـــ ،١دزاضـــات ٚغـــٗادات،
امل٪ضط ١ايعسب ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس ،بهرٚت ،ط ،1ضٓ1999:١ف.95:
 )8بػــهر بــٛظتس ٠ستُــد ،شَٓٝــ ١ايــٓـ ٚإكــا ٤ايتذسبــَ ،١كازبــ ١ايططــٓتُٛٝيٛد١ٝ
ملسدع ١ٝايٓـ ايسٚا ٞ٥ادتصا٥س ٟادتدٜد ،جتًٝـات اذتداثـ ،١داَعـٖٚ ١ـسإ ،ع،3
 ،1994ْٜٛٝٛف.170:
 )9بػــــهر ايعٝطــــ ،ٟٛدزاضــــات ي ا٭دب ايعسبــــ ٞاملعاؾــــس ،داز ايفهــــس ايعسبــــ،ٞ
ايكاٖس ،٠ضٓ ،1998 ١ف .9:
 )10عبـــد ايعصٜـــص محـــٛد ،٠املساٜـــا ااحمدبـــَ ١ـــٔ ايبٜٓٛٝـــ ١إىل ايتفهٝـــو ،ضًطـــً ١عًـــِ
املعسإ ،١اجملًظ ايٛرين يًجكاإـٚ ١ايفٓـٚ ٕٛاٯداب ،ايهٜٛـت ،ايعـدد ،232أبسٜـٌ،
ضٓ ،1998:١ف.367:
 )11شتًـٛف عـاَس ،ايسٚاٜـٚ ١ايتشـ٫ٛت ي ادتصا٥ـس (دزاضـات ْكدٜـ ١ي َٓعـٛز ايسٚاٜــ١
املهتٛب ١بايعسبَٓ )١ٝػٛزات احتاد ايهتاب ايعسب ،دَػل ،ضٓ ،2000:١ف.51:
 )12املسدع ْفط٘ ،ف.52:
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ٚ )13يٝد بٛعد ،١ًٜغعس ١ٜاملـسأ ٠ي خطـاب زغـٝد بٛدـدز ،٠زٚاٜـ ١ايتفهـو أمنٛذدـا،
املًتكــ ٢ايــدٚي "ٞزغــٝد بٛدــدزٚ ٠إْتادٝــ ١ايــٓـ"ٖٚ ،ــسإ  10/09أإسٜــٌ ،2005
َٓػٛزات  ،2006 ،crascف.76 :
 )14زغـٝد بٛدـدز ،٠ايتفهـو ،ايػـسن ١ايٛرٓٝـ ١يًٓػـس ٚايتٛشٜـع ،ادتصا٥ـس،1982 ،
ف.111:
 )15زغٝد بٛددز ،٠املؿدز ْفط٘ ،ف.168:
 )16زغٝد بٛددز ،٠املؿدز ْفط٘ ،ف.77:
 )17شتًٛف عاَس ،ايسٚاٚ ١ٜايتش٫ٛت ي ادتصا٥س ،ف .56:
ٚ )18يٝد بٛعد ،١ًٜغعس ١ٜاملسأ ٠ي خطاب زغٝد بٛددز ،٠ف.77 :
 )19بػهر بٛظتس ٠ستُد ،ا٭ْا ،اٯخس ٚزٖاْـات اهلٜٛـ ١ي املٓعَٛـ ١ا٭دبٝـ ١ادتصا٥سٜـ،١
َٓػٛزات داز ا٭دٜب ،د ت ،ف.109:
 )20بػهر بٛظتس ٠ستُد ،املسدع ْفط٘ ،ف.116 :
ٜٓ )21عس ،بػهر بٛظتس ٠ستُد ،املسدع ْفط٘ ،ف.112 :
 )22بػهر بٛظتس ٠ستُد ،ا٭ْا ،اٯخس ،ف.109:
 )23رـــاٖس زٚاٜٝٓـــ ،١قـــ ِٝايتذـــاٚش ٚغـــعس ١ٜاْ٫تٗـــاى ي ايهتابـــ ١ايسٚاٝ٥ـــ ،١زتًـــ١
ضـُٝٝاٝ٥ات ،دٚزٜـ ١ستهُـ ١وؿـدز عـٔ شتتـرب ايطـُٝٝاٝ٥ات ٚحتًٝـٌ ارتطابــات،
داَعٖٚ ١سإ ،ايعدد  ،01خس ،2005 ٜف.87 :
 )24بػهر بٛظتس ٠ستُد ،ا٭ْا ،اٯخس ،ف.124 :
 )25عبد املًو َسواض ،حتً ٌٝارتطاب ايطسدَ ٟعادت ١وفهٝه ١ٝضُٝٝاَ ١ٝ٥سنبـ١
يسٚا" ١ٜشقام املدم" ،دٜٛإ املطبٛعات ادتاَع ،١ٝادتصا٥س ،1995 ،ف.135 :
 )26بػهر بٛظتس ٠ستُد ،بٓ ١ٝايػخؿ ١ٝي ايسٚا ١ٜادتصا٥سَٓ ،١ٜػـٛزات داز ا٭دٜـب،
ط ،2006 ،2ف.41:
َٗ )27ا خهر بو ْاؾس ،ايٓكد ايعسب ٞايبٓ ،ٟٛٝدٚز ١ٜارتطابَٓ ،ػٛزات شترب حتًٝـٌ
ارتطاب ،داَع ١وٝصٚ ٟش ،ٚايعدد َ ،2ا ،2007 ٟف.205 :
 )28ايطـــاٖس ٚرـــاز ،ايػـــُعٚ ١ايـــدٖايٝصَٓ ،ػـــٛزات ايتبـــٝني ادتاسعٝـــ ،١ادتصا٥ـــس،
 ،2005ف.26 :
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 )29ايػــس ٜسبًٝــَ٬َ ،١ــض ايتطــسف ي ايسٚاٜــ ١ادتصا٥سٜــ ١املعاؾــس ،٠زتًــ ١ايهًُــ١
اإليه ر ،١ْٝٚايعدد َ ،29ا ،2009 ٟف.158 :
 )30ضــاَ ٞضــٜٛدإ ،أحبــاخ ي ايــٓـ ايسٚا٥ــ ٞايعسبــ ،ٞداز ا٭دب يًٓػــس ٚايتٛشٜــع،
بهرٚت ،ط ،2000 ،1ف.23 :
 )31أمحــد سٝــدٚؽ ،ا٫جتــا ٙايٓفطــ ٞي ايٓكــد ايعسبــ ٞاذتــدٜح ،دٜــٛإ املطبٛعــات
ادتاَع ،١ٝادتصا٥س ،1990 ،ف.23 :
 )32عسعـــاز ستُـــد ايعـــاي ،ٞايبشـــح عـــٔ ايٛدـــ٘ اٯخـــس ،ايػـــسن ١ايٛرٓٝـــ ١يًٓػـــس،
ادتصا٥س ،1982 ،ف.38 :
َٝ )33ػــاٍ بٛوــٛز ،حبــٛخ ي ايسٚاٜــ ١ادتدٜــد ،٠وسمجــ :١إسٜــد أْطْٝٛــٛعَٓ ،ػــٛزات
عٜٛدات ،بهرٚت ،ط ،1982 ،2ف.64:
ٜٓ )34عــس ،ستُــد ايــديُْ ،َٞٛكــد ايٓكــد ٚوــٓعهر ايٓكــد ايعسبــ ٞاملعاؾــسَٓ ،ػــٛزات
نً ١ٝايسباط ،ط ،1999 ،1ف.192/191:
 )35إٝؿــٌ دزّازْ ،عسٜــ ١ايسٚاٜــٚ ١ايسٚاٜــ ١ايعسبٝــ ،١املسنــص ايجكــاي ايعسبــ ،ٞط،01
 ،ّ1999ف.46 :
 )36عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف.53 :
 )37محٝد اذتُٝد اْ ،ٞبٓ ١ٝايٓـ ايطـسدَ ٟـٔ َٓعـٛز ايٓكـد ا٭دبـ ،ٞاملسنـص ايجكـاي
ايعسب ،ٞبهرٚت ،ط ،3 ،2000ف.50
 )38عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف.73
ٜٓ )39عس:عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف 77
 )40بػهر بٛظتس ٠ستُد ،بٓ ١ٝايصَٔ ي ارتطـاب ايسٚا٥ـ ٞادتصا٥ـس،)1986- 1970(ٟ
داز ا٭دٜب ،2008 ،ف.37 :
 )41عبد املًو َسواض ،حتً ٌٝارتطاب ايسٚا ،ٞ٥ف .126:
 )42ستُد حتسٜػ ،ٞأدٚات ايٓـ دزاضَٓ ،١ػٛزات احتاد ايهتـاب ايعـسب ،دَػـل،
 ،2000ف.9:
 )43عبــد ايعــاي ٞبٛرٝــب ،ايػخؿــ ١ٝايسٚاٝ٥ــ ١بــني ا٭َــظ ٚايٝــ، ّٛزتًــ ١عَ٬ــات ي
ايٓكد ،ز ،14ّ،54دٜطُرب ،2004ف.367:
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 )44داٚد ستُــد ،ايسٚاٜــ ١ادتدٜــد ٠بفسْطــا (َ )1970- 1950كازبــ ١ضٛضــْ ٛٝكدٜــ،١
زضــاي ١يٓٝــٌ غــٗاد ٠دنتــٛزا ٙايدٚيــ ١ي اٯداب ا٭دٓبٝــ ،١داَعــٖٚ ١ــسإ ،ايطــٓ١
ادتاَع ،2004- 2003:١ٝف.119:
 )45ستُد داٚد ،املسدع ْفط٘ ،ف.118:
 )46رــاٖس زٚاٜٝٓــ ،١قــ ِّٝايتذــاٚش ٚغــعس ١ٜاْ٫تٗــاى ي ايهتابــ ١ايسٚاٝ٥ــ ١عٓــد إــسز
اذتٛاز ،زتً ١ضُٝٝاٝ٥ات ،ع ،1خس ،2005 ٜف.87:
ٜٓ )47عــس ،بػــهر بــٛظتس ٠ستُــد ،بٓٝــ ١ايــصَٔ ي ارتطــاب ايسٚا٥ــ ٞادتصا٥ــس ،ٟز،1
ف.98:
 )48بطاّ قطٛع ،اض راوٝذّٝات ايكـسا– ٠٤ايتّأؾـٚ ٌٝاإلدـسا ٤ايّٓكـد - ٟداز ايهٓـدٟ
يًّٓػس ٚايتّٛشٜع ،ازبد 1998 ،ف.11:
ْ )49بٝــٌ زايــب ،إٓــ ٕٛا٭دب ايعــامل ،ٞيٛصتُــإ  :ايػــسن ١املؿــس ١ٜايعاملٝــ ١يًٓػــس
ٚايتٛشٜع ،ط ،1996 ،1ف.176 :
 )50ستُــد شيًـــ ٍٛضـــ ،ّ٬ايٓكــد ا٭دبـــ ٞأؾـــٛي٘ ٚاجتاٖاوــ٘ ٚزٚادَٓ ،ٙػـــأ ٠املعـــازف
باإلضهٓدز ،١ٜد ط ،1981 ،ف.117:
 )51عُس شعُٛؽ ،ارتطاب ايسٚا ٞ٥ي ذانس ٠ادتطد ،زتً ١ايجكاإ ،١وؿـدزٖا ٚشاز٠
ايجكاإٚ ١ا٫وؿاٍ ،ادتصا٥س ،ايعدد ،114ضٓ ،1997:١ف.212:
 )52شتًٛف عاَس ،ايسٚاٚ ١ٜايتش٫ٛت ي ادتصا٥سَٓ ،ػـٛزات احتـاد ايهتـاب ايعـسب،
دَػل ،2000 ،ف.71:
 )53عبد املًو َسواض ،ؾٛت ايهٗ  ،داز اذتداث ،١بهرٚت ،ط ،1986 ،1ف.15 :
 )54ضًُٝإ سطنيَ ،كُسات ايٓـ ٚارتطاب ي عـامل دـهرا إبـساٖ ِٝدـهرا ايسٚا٥ـ،ٞ
َٓػٛزات احتاد ايهتاب ايعسب ،دَػل ،1999 ،ف.348 :
 )55آضــٝا ايبــٛعً ،ٞأُٖٝــ ١ايصَــإ ي ايفًطــفٚ ١ا٭دبَ ،ــدخٌ ْعــس ،ٟزتًــْ ١ــص،٣ٚ
ع ،2001 ،26ف.98 :
 )56آضٝا ايبٛعً ،ٞاملسدع ْفط٘ ،ف.99 :
 )57عبـــد املًـــو َسوـــاض ،حتًٝـــٌ ارتطـــاب ايطـــسد ،ٟدٜـــٛإ املطبٛعـــات ادتاَٝعٝـــ،١
ادتصا٥س ،1995 ،ف.11:

للعلوم اإلنسانيح واالجتواعيح

164

العذد ( )6الوجلذ ( )10أتريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

النقد الروائي الجزائري املعاصر املنجز والخيارات املنهجية

|

د .زروقي عبد القادر

 )58قاد ٠عكام ،مجايٝـات املهـإ ي ايػـعس ايعسبـ ٞاملعاؾـس(ددٍ املهـإ ٚايـصَٔ)،
داز ايغسب يًٓػس ٚايتٛشٜع ،2002 ،ف.15:
 )59غسٜبط أمحـد غـسٜبط ،بٓٝـ ١ايفكـا ٤ي زٚاٜـ ١يـدًا ٜـ ّٛددٜـد ،زتًـ ١ايجكاإـ ،١ع
 ،115ضٓ ،1997 ١ف .37 :
 )60غـــسٜبط أمحـــد غـــسٜبط ،وطـــٛز ايبٓٝـــ ١ايفٓٝـــ ١ي ايكؿـــ ١ادتصا٥سٜـــ ١املعاؾـــس،٠
َٓػٛزات احتاد ايهتاب ايعسب ،دَػل ،1998 ،ف .38 :
 )61عبـــد املًـــو َسوـــاض( ،أ )ٟ ،دزاضـــ ١ضـــُٝٝا ١ٝ٥وفهٝهٝـــ ،١دٜـــٛإ املطبٛعـــات
ادتاَع ،١ٝادتصا٥س ،ضٓ ،ّ1982:١ف.100:
ٜٓ )62عـــس ،عبـــد اذتُٝـــد بٛزاٜـــ ،ٛاملهـــإ ٚايصَـــإ ي ايسٚاٜـــ ١ادتصا٥سٜـــ ،١زتًـــ١
اجملاٖد ،ادتصا٥سَ ،ازع  ،1987/- ٙ1392ف.64:
 )63عبد املًو َسواض ،حتً ٌٝارتطاب ايطس ،ٟف.264:
ٜٓ )64عس ،وكٓٝات ايسٚا ١ٜي ايٓكد ايعسب ٞاملعاؾس ،ف . 108 :
 )65ايٓكاط املٛقٛع ١بني قٛضني حتٌُ نَ٬ا بر٦ٜا مت سرإ٘.
ٚ )66اضــٝين ا٭عــسز" ،ضــٝد ٠املكــاّ َسثٝــات ايٝــ ّٛاذتص،"ٜٔامل٪ضطــ ١ايٛرٓٝــ ١يًفٓــٕٛ
املطبع ،١ٝادتصا٥س ،ط ،ّ1996، 1.ف.38:
ْ )67اؾس اذتاْ ،ٞاملؿطًض ي ا٭دب ايغسب ،ٞداز املهتب ١ايعؿس ،١ٜبهرٚت،1968 ،
ف .42 :
 )68عبد املًو َسواض ،ي ْعس ١ٜايسٚا ،١ٜف.138 :
 )69وصإٝتـــإ وـــٛدزٚفَٝ ،خاٝ٥ـــٌ بـــاختني املبـــدأ اذتـــٛاز .ٟوسمجـــ :١إخـــس ٟؾـــا ،
امل٪ضط ١ايعسب ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس ،بهرٚت ،ط ،2.ضٓ ،1996 :١ف.133 :
 )70عبد ايًط ٝستفٛظٚ ،ظٝف ١ايٛؾ ي ايسٚآَ .١ٜػـٛزات ا٫خـت٬ف ،ادتصا٥ـس،
ط ،1.ضٓ ،2009:١ف.42 :
 )71ؾــ ٬ؾــا  ،ضــسد اٯخــس ،ا٭ْــا ٚاٯخــس عــرب ايًغــ ١ايطــسد ،١ٜاملسنــص ايجكــاي
ايعسب ،ٞايداز ايبٝكا ،٤املغسب ،ط ،1.ضٓ ،2003 :١ف.46 :
 )72سطني مخسْ ،ٟعسٜـ ١ايـٓـ َ-ـٔ بٓٝـ ١املعٓـ ٢إىل ضـُٝٝا ١ٝ٥ايـداٍ َٓ -ػـٛزات
ا٫خت٬ف ،ادتصا٥س ،ط،1.ضٓ ،2007:١ف.267:
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 )73عبد املًـو َسوـاض ،ي ْعسٜـ ١ايسٚاٜـ- ١حبـح ي وكٓٝـات ايطـسد  -داز ايغـسب،
ادتصا٥س; (د.ت) ،ف.168 :
َٝ )74خا ٌٝ٥باختني ،ارتطاب ايسٚا .ٞ٥وسمج :١د.ستُد بساد ،٠داز ايفهس يًدزاضـات
ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ،ايكاٖس ،٠بازٜظ ،ط،1.ضٓ ،1987:١ف.22 :
ٜٓ )75عــس ،عبــد ايكــادز بــٔ ضــاملَ ،هْٛــات ايطــسد ي ايــٓـ ايكؿؿــ ٞادتصا٥ــسٟ
ادتدٜدَٓ ،ػٛزات احتاد ايهتاب ايعسب ،دَػل ،2001 ،ف.35:
 )76املسدع ْفط٘ ،ف.24 :
 )77املسدع ْفط٘ ،ف. 38:
 )78عص ايد ٜٔدٚ٬د ،ٞضسادم اذتًِ ٚايفذٝع ،١ف.120 :
 )79املسدع ايطابل ،ف.56:
 )80ستُد زاوب اذت٬م ،ايٓـ ٚاملُاْعـَٓ ،١ػـٛزات احتـاد ايهتـاب ايعـسب،1999 ،
ف.40 :
 )81عبد اذتُٝد ااحماد ،ٜٔايتكٓٝات ايطسد ١ٜي زٚاٜات عبد ايسمحإ َٓ ، ٝامل٪ضط١
ايعسب ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ،بهرٚت ،ط ،1ضٓ،1999 ١ف .8:
 )82املسدع ْفط٘ ،ف.18 :
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