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  .الل�م�أعنا�ع���ذكرك�وشكرك�وحسن�عبادتك،�ا��مد���حمدا�كث��ا�مبار�ا�طيبا

الشكر�و�متنان�والتقدير�إ���من�أضاء�شموع�العلم����نفوسنا،�

وأنار�س�يل�النجاح����طر�قنا،�ل�ل�مبدع�إنجاز،�ول�ل�شكر�قصيدة�ول�ل�مقام�مقال،�

ناء�والتقدير�ع���ج�ودك�الثمينة�
ّ
���ل�الث

ّ
لك�م�

  .صائحك�ال���لم�تبخل���ا�قط،�فجزاك�هللا�خ��ا

للنجاحات�أناس�يقّدرون�معناه،�ولإلبداع�أناس�يحصدونھ،�لذا�أقّدر�عطاؤك�

إ���اللذين�حملوا�أقدس�رسالة����ا��ياة�وم�ّدوا�لنا�طر�ق�العلم�واملعرفة،�إ���من�

إ���أساتذ�ي��فاضل����مع�د�

ألف�تحية�وشكر�مليئة�بالتقدير�و�ح��ام،�ل�ل�من�ساعد�ي�من�قر�ب�و�عيد،�فجزاكم�

والشكر�موصول�إ���أساتذ�ي�الفاضل�ن�من���نة�املناقشة�الذين�وافقوا�ع���قراءة��ذا�

   

الل�م�أعنا�ع���ذكرك�وشكرك�وحسن�عبادتك،�ا��مد���حمدا�كث��ا�مبار�ا�طيبا

الشكر�و�متنان�والتقدير�إ���من�أضاء�شموع�العلم����نفوسنا،�أتقدم�بأسمى�عبارات�

وأنار�س�يل�النجاح����طر�قنا،�ل�ل�مبدع�إنجاز،�ول�ل�شكر�قصيدة�ول�ل�مقام�مقال،�

  .ول�ل�نجاح�شكر�وعرفان

ناء�والتقدير�ع���ج�ودك�الثمينة�" سامي�الوا��"أستاذي�الفاضل�
ّ
���ل�الث

ّ
لك�م�

صائحك�ال���لم�تبخل���ا�قط،�فجزاك�هللا�خ��اوالقيمة،�وع���توج��اتك�ون

للنجاحات�أناس�يقّدرون�معناه،�ولإلبداع�أناس�يحصدونھ،�لذا�أقّدر�عطاؤك�

محدود
ّ
  .الال

إ���اللذين�حملوا�أقدس�رسالة����ا��ياة�وم�ّدوا�لنا�طر�ق�العلم�واملعرفة،�إ���من�

إ���أساتذ�ي��فاضل����مع�د��زرعوا�التفاؤل����در�نا�وقدّموا�لنا��ف�ار�واملعلومات،

  .�داب�واللغات

ألف�تحية�وشكر�مليئة�بالتقدير�و�ح��ام،�ل�ل�من�ساعد�ي�من�قر�ب�و�عيد،�فجزاكم�

  .هللا�خ��ا

والشكر�موصول�إ���أساتذ�ي�الفاضل�ن�من���نة�املناقشة�الذين�وافقوا�ع���قراءة��ذا�

  .البحث�وتقييمھ

  

 

  

  

الل�م�أعنا�ع���ذكرك�وشكرك�وحسن�عبادتك،�ا��مد���حمدا�كث��ا�مبار�ا�طيبا

أتقدم�بأسمى�عبارات�

وأنار�س�يل�النجاح����طر�قنا،�ل�ل�مبدع�إنجاز،�ول�ل�شكر�قصيدة�ول�ل�مقام�مقال،�

أستاذي�الفاضل�

والقيمة،�وع���توج��اتك�ون

للنجاحات�أناس�يقّدرون�معناه،�ولإلبداع�أناس�يحصدونھ،�لذا�أقّدر�عطاؤك�

إ���اللذين�حملوا�أقدس�رسالة����ا��ياة�وم�ّدوا�لنا�طر�ق�العلم�واملعرفة،�إ���من�

زرعوا�التفاؤل����در�نا�وقدّموا�لنا��ف�ار�واملعلومات،

ألف�تحية�وشكر�مليئة�بالتقدير�و�ح��ام،�ل�ل�من�ساعد�ي�من�قر�ب�و�عيد،�فجزاكم�

والشكر�موصول�إ���أساتذ�ي�الفاضل�ن�من���نة�املناقشة�الذين�وافقوا�ع���قراءة��ذا�



 

 

من�علمت���الص����إ��من�أنارت�درب�حيا�ي�،

  "والد�ي"و�صرار�وعانت�الصعاب�ألصل�إ���ما�أنا�عليھ��ن�إ���

���او نجم�الدين،�ا����سمة،�

  ).مشاكس�العائلة

  الذي��ان�خ���سند���

  .رحم�ما�هللا�وأسك��ما�فسيح�جنانھ

�"أمينة��حول "إ���من�تقاسمت�مع�ا�إنجاز��ذا�العمل�صديق���وأخ���الثانية�

  .إ����ل�صديقا�ي،�ح���اللوا�ي�لم��عدن�متواجدات����حيا�ي

الذي�أغدق�ع�ّ��بكر�م�ص��ه�

  .وجميل�عونھ�وصدق�ن��ھ����إنجاز��ذه�املذكرة

    

  

من�أنارت�درب�حيا�ي�،�ا��أ�دي��ذا�العمل�املتواضع�

و�صرار�وعانت�الصعاب�ألصل�إ���ما�أنا�عليھ��ن�إ���

�سمة،�اخ���( ج�دي�إ���عائل���الكر�مة،�

مشاكس�العائلة��ا�ي�الصديق الصغ��

الذي��ان�خ���سند���و .هللا����أدامھ�" غر�ب"إ���زو���

رحم�ما�هللا�وأسك��ما�فسيح�جنانھ�"فاطمة�وأم��ا�ي"إ���روح�جّد�ي�الغاليت�ن�

إ���من�تقاسمت�مع�ا�إنجاز��ذا�العمل�صديق���وأخ���الثانية�

  .وعائل��ا�الكر�مة

إ����ل�صديقا�ي،�ح���اللوا�ي�لم��عدن�متواجدات����حيا�ي

الذي�أغدق�ع�ّ��بكر�م�ص��ه�" الوا���سامي"وه�باألستاذ�املشرف�الدكتور�

وجميل�عونھ�وصدق�ن��ھ����إنجاز��ذه�املذكرة

  

  كر�مة

  

  

أ�دي��ذا�العمل�املتواضع�

و�صرار�وعانت�الصعاب�ألصل�إ���ما�أنا�عليھ��ن�إ���

ج�دي�إ���عائل���الكر�مة،��أ�دي�ثمرة

إ���زو���

إ���روح�جّد�ي�الغاليت�ن�

إ���من�تقاسمت�مع�ا�إنجاز��ذا�العمل�صديق���وأخ���الثانية�

إ����ل�صديقا�ي،�ح���اللوا�ي�لم��عدن�متواجدات����حيا�ي

 
ّ
وه�باألستاذ�املشرف�الدكتور�كما�أن

وجميل�عونھ�وصدق�ن��ھ����إنجاز��ذه�املذكرة



 

 

 

بأك���من�يد�وقاس�نا�أك���من��م�وعان�نا�الكث���من�الصعو�ات�و�ا�نحن�اليوم�

وا��مد���نطوي�س�ر�الليا���و�عب��يام�وخالصة�مشوارنا�ب�ن�دف����ذا�العمل�

  .إ���منارة�العلم،�سيد�ا��لق�إ���رسولنا�الكر�م�سيدنا�محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم

��أغ���ما����الوجود�إ���ال���علمت���مع���ا��ب�وا��ياة�

ومع���الطموح�والنجاح،�ال���غرست����قل���أمل�ا��ياة،�إ���ال���س�رت�الليا���ألج��،�

�أمي"إ���ال����شقى�من�أجل�إسعادي،�إ���أغ���إ�سانة����حيا�ي�ومن�ستكون�غ���ا�إّ��ا�

أ���محمد،�أخ���عفيفة�رفيقة�

إ���من�سرنا�سو�ا�ونحن��شق�الطر�ق�معا�نحو�النجاح،�إ���من�عرفت�مع�م�مع���

  .الإيمان،�نز�ة،�مروة،�سم��ة،�نرجس،�ز��ب،�نو 

إ���من�علمونا�حروفا�من�ذ�ب�و�لمات�من�درر�وعبارات�من�أسمى�وأج���عبارات����

علم�والنجاح�العلم،�إ���من�صاغوا�لنا�علم�م�حروفا�ومن�فكر�م�منارة�تن���لنا�س��ة�ال

  

  

بأك���من�يد�وقاس�نا�أك���من��م�وعان�نا�الكث���من�الصعو�ات�و�ا�نحن�اليوم�

وا��مد���نطوي�س�ر�الليا���و�عب��يام�وخالصة�مشوارنا�ب�ن�دف����ذا�العمل�

إ���منارة�العلم،�سيد�ا��لق�إ���رسولنا�الكر�م�سيدنا�محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم

��أغ���ما����الوجود�إ���ال���علمت���مع���ا��ب�وا��ياة�بداية�أ�دي�ثمرة�ج�دي�إ�

ومع���الطموح�والنجاح،�ال���غرست����قل���أمل�ا��ياة،�إ���ال���س�رت�الليا���ألج��،�

إ���ال����شقى�من�أجل�إسعادي،�إ���أغ���إ�سانة����حيا�ي�ومن�ستكون�غ���ا�إّ��ا�

  .غالوة�رو��

أ���محمد،�أخ���عفيفة�رفيقة�: عرو���و�ل���بذكرا�م�فؤادي�إ���إ���من�ح��م�يجري���

  .در�ي�وزوج�ا�رفيق�وابن��ا�إل�ن

  .إ���الروح�ال���سكنت�رو���حمزة

إ���من�سرنا�سو�ا�ونحن��شق�الطر�ق�معا�نحو�النجاح،�إ���من�عرفت�مع�م�مع���

إيمان،�نز�ة،�مروة،�سم��ة،�نرجس،�ز��ب،�نو كر�مة��: 

إ���من�علمونا�حروفا�من�ذ�ب�و�لمات�من�درر�وعبارات�من�أسمى�وأج���عبارات����

العلم،�إ���من�صاغوا�لنا�علم�م�حروفا�ومن�فكر�م�منارة�تن���لنا�س��ة�ال

بأك���من�يد�وقاس�نا�أك���من��م�وعان�نا�الكث���من�الصعو�ات�و�ا�نحن�اليوم��بدأنا

وا��مد���نطوي�س�ر�الليا���و�عب��يام�وخالصة�مشوارنا�ب�ن�دف����ذا�العمل�

  .املتواضع

إ���منارة�العلم،�سيد�ا��لق�إ���رسولنا�الكر�م�سيدنا�محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم

بداية�أ�دي�ثمرة�ج�دي�إ�

ومع���الطموح�والنجاح،�ال���غرست����قل���أمل�ا��ياة،�إ���ال���س�رت�الليا���ألج��،�

إ���ال����شقى�من�أجل�إسعادي،�إ���أغ���إ�سانة����حيا�ي�ومن�ستكون�غ���ا�إّ��ا�

غالوة�رو��" الغالية

إ���من�ح��م�يجري���

در�ي�وزوج�ا�رفيق�وابن��ا�إل�ن

إ���الروح�ال���سكنت�رو���حمزة

إ���من�سرنا�سو�ا�ونحن��شق�الطر�ق�معا�نحو�النجاح،�إ���من�عرفت�مع�م�مع���

: �خوة�والصداقة

إ���من�علمونا�حروفا�من�ذ�ب�و�لمات�من�درر�وعبارات�من�أسمى�وأج���عبارات����

العلم،�إ���من�صاغوا�لنا�علم�م�حروفا�ومن�فكر�م�منارة�تن���لنا�س��ة�ال

إ���أساتذتنا�الكرا



 

 

  

  



 مقدمة

 
 أ 

للتطور الفكري والزمني لوعي اإلنسان بذاته، فهو یساهم في بلورة  یعتبر األدب ترجمة 

ء واقع جدید یختلف عّما عرفته الحضارات السالفة واألمم السابقة عبر التاریخ، وعلى ضو 

ف مظاهر المجتمع وتحوالته االجتماعیة ذلك ظهر األدب الجزائري لیرصد مختل

شق طریقه نحو األفضل، حیث انبثقت منه دراسات متنوعة في مختلف یالخ، ول...والفكریة

ونّخص بالذكر جنس الروایة التي ظهرت نتیجة مساهمة ...األجناس األدبیة من شعر وقصة

قرائح العقول البشریة بمختلف األعمال النثریة التي أبانت خصوصیة الذات واختالفها عن 

اآلخر هو جدل قائم منذ ب، وجدل عالقة األنا اآلخر دون إنكار وجود عالقة تجمع بینهما

آدم علیه –عود جذوره إلى زمن بدایة الخلق على هذه المعمورة، بوجود تاألزل ولربما 

وحواء، ذلك اآلخر الذي تمثله الیوم وجوه عدة، تثبت فاعلیة الصراع بینه وبین  -السالم

ا األخیر فإنه یستحیل األنا، حیث الوعي بالذات یستوجب الوعي باآلخر، وٕان غاب هذ

تتغیر، تبرز  الحدیث عن وعي حقیقي بالّذات، وكون الهویة هي جوهر الذات تتجدد لكنها ال

ه المتباین، إذ تخلق أزمة داخل المجتمع نظرا دواإلحساس بوجو من خالل وجود اآلخر، 

نتیجة لصعوبة فهمها واستیعابها في تكوین الذات، فالهویة العربیة موجودة لكّنها ضائعة 

االنكسارات واألزمات التي تتعرض لها من قبل اآلخر المختلف جنسیا وعرقیا، رّبما هذا ما 

إلى محاولة إثبات الهویة العربیة في عالقتها باآلخر المختلف " منى بشلم"دفع بالروائیة 

  ).تواشیح الورد( وتجسد ذلك من خالل معالجتها لموضوع الهویة واآلخر في روایتها 

ة واآلخر في الروایة الهویّ «ت األسباب التي أدت إلى اختیارنا لموضوع لقد تعدد

  : هو موضوعي، فالذاتیة تتمثل في هو ذاتي ومنها ما فمنها ماة المعاصر  الجزائریة

اهتمامنا بموضوع الهویة واآلخر، ورغبتنا في التطلع والكشف عن أهم ممیزات الروایة  -

 .الجزائریة المعاصرة

مرأة في اإعجابنا بالروایة وأسلوبها وشخصیاتها وموضوعها، كونها تسرد لنا معاناة  -

 .مجابهة مع اآلخر



 مقدمة

 
 ب 

 ".منى بشلم"محاولة البحث عن الجدید والمتمیز للروائیة  -

  :هي) الموضوع(أما األسباب الموضوعیة التي دفعتنا إلیه   

وع الساعة، فهو یحظى إبراز موضوع الهویة واآلخر داخل المتن الروائي، كونه موض -

 .بدراسة مختلف القضایا من بینها قضایا المرأة في المجتمع، هو مسألة تفرض نفسها بقوة

الیقین بأن مجال الروایة الجزائریة الحدیثة والمعاصرة بحاجة للدراسة والتحلیل  -

 .واالستفادة

نص یعالج أزمة بالتحدید كونها ) الهویة واآلخر(بـأما سبب اختیارنا للمدونة الموسومة  

في عالقتها باآلخر، وألن المرأة كذات إنسانیة تعیش في مجتمع یهمشها ویعتبرها  الهویة

  .مجرد جسد بال روح

األنا (ى لنا فهم العالقات التي تحكم الطرفین ابقة الذكر تسنّ على ضوء األسباب السّ 

  :، وعلیه فإن هذه الدراسة تطرح مجموعة من اإلشكاالت أبرزها)واآلخر

 كیف ینظر كل طرف إلى الطرف اآلخر؟ وما عالقة األنا باآلخر؟ -

 ؟جنسیا وعرقیا ودینیا كیف ترسم الروایة صورة الهویة واآلخر المختلف -

 في الروایة؟  المتأزمةت الذات تجلّ كیف  -

 ؟)تواشیح الورد(ما موقف الروائیة من روایتها  -

وفصلین األول نظري واآلخر جاء البحث مقسما إلى مقدمة لإلجابة عن هذه التساؤالت 

  .ل بخاتمةتطبیقي وذیّ 

حیث تم في المقدمة التمهید للموضوع بشكل عام فهي أرضیة البحث وبها یكون الولوج 

  .إلیه

مبحثه  فجاء »الروایة بوصفها أطروحة نسویةب«یلیه مباشرة الفصل األول المعنون 

ماهیة الروایة، مفهوم الكتابة : نا فیهوتناول »الروایة النسویة قضایاها ومباحثها«باألول معنون 

األنا في عالقته  «بالمبحث الثاني المعنون  ة، باإلضافة إلى خصوصیتها، ویلیهالنسوی

أما  ،ةماهیة الذات واآلخر، مواقف األنا في ظل عالقته باآلخر، الهویّ : وتناولنا فیه »باآلخر



 مقدمة

 
 ج 

وتطرقنا فیه إلى أزمة  »االجتماعية وانفراط العقد الهویّ  «ب المبحث الثالث فجاء معنون

     بوأخیرا المبحث الرابع المعنون  ،الذات، صورة المرأة وتمثالتها في مرآة الرجل والعكس

  .والذي عالجنا فیه قضیة التسامح وقبول اآلخر في اإلسالم »ور اإلسالمي لآلخرالتصّ  «

 لروائیةل )تواشیح الورد(روایة ة واآلخر في الهویّ  «ب ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني الموسوم 

فض والقبول من جهة ومحاولة نا فیه إلى قضیة األنا واآلخر بین الرّ ، وتطرقّ »"منى بشلم"

استعاب ودراسة الجانب النفسي واالجتماعي من جهة أخرى، وقد تم ذلك عبر المراحل 

قف الكاتبة من تمظهرات األنا واآلخر، صورة اآلخر المختلف جنسیا وعرقیا، مو :  ( التالیة

  ).روایتها

وخاتمة وفیها ختمنا البحث بأهم النتائج المتوصل إلیها والتي تضمنت إجابات عن 

  .التساؤالت المطروحة في المقدمة

هو محاولة توضیح أهم العالقات ) ة واآلخرالهویّ (موضوع أما الهدف من دراسة 

ة بارزة في ت مكانّ ها شغلّ ة كونّ هویّ اآلخر، وٕابراز أزمة ال/والقضایا الشائكة بین الطرفین األنا

  .الروایة

نا االجتماعي في واعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج االجتماعي والنفسي، إذ ساعدّ  

وتمثل ذلك  -الرجل–رصد أهم األحداث االجتماعیة كعالقة المرأة باآلخر المختلف جنسیا 

، ومحاولة ...الطالق، الحب، الظلمالّشك، في مختلف الحاالت االجتماعیة كالخیانة الزوجیة،

  .وتمثل ذلك في المكر واالستغالل -الغربي–ة من قبل اآلخر المختلف عرقیا طمس الهویّ 

عبر آلیة ) المونولوج(راع الداخلي للبطلة النفسي فقد ساعدنا في كشف الصّ المنهج أما 

لمها الخاص ووصف عا" شهد"الوصف والتحلیل، وذلك الستنباط الحالة النفسیة للبطلة 

  .المتأزم

ات بین مأزق الذّ : ( الدراسات النقدیة فنذكر منها السابقة لهذا العمل نجد وعن الدراسات

  ".غزالن هاشمي"ل) تواشیح الورد(المفتعلة  ذاكرتیةاآلخریة المخترقة والصیاغة الّ 



 مقدمة

 
 د 

: أهمها لنا ما بعدد من المصادر والمراجع التي كانت خیر سندوقد جاء هذا البحث مدعّ 

محمد راتب "ل) نحن واآلخر(، وهي مدونة البحث، "منى بشلم"ل) تواشیح الورد(روایة 

 اآلخر في(ویخ، وكتاب سعد فهد الذّ "ل) صورة اآلخر في الشعر العربي(، وكتاب "الحالق

  ".نهال مهیدات"ل) الروایة النسویة العربیة

في إنجاز أي بحث أكادیمي مهما بلغت درجته العلمیة یواجه الباحث  كالمعتاد 

  .صعوبات في إنجاز بحثه والمتمثلة في قلة المراجع

ومن ثم فإن هذا البحث في اعتقادنا ال یدخل في نطاق البحوث العلمیة البحتة التي  

المعلوم لتجعله  م الناس ما یجهلون وٕاّنما یدخل في نطاق البحوث التطبیقیة التي تتناولتعلّ 

  .مفیدا ونافعا

على ما " سامي الوافي" الدكتور ونتقدم في األخیر بالشكر واالمتنان ألستاذنا المشرف 

تفضل به من متابعة وتصحیح وتوجیه طوال فترة إعداد هذا البحث، راجین الشكر إلى كل 

 لمتواضعةا أساتذة كلیة اآلداب واللغات وباألخص لمن سیلقي الضوء على هذه الدراسة

  .راجین من اهللا عز وجّل التوفیق والّسداد

 



 

 

  

  

  

  

  .الروایة النسویة قضایاها ومباحثها: المبحث األول

  .ماهیة الروایة: أوال

  .السرد النسوي: ثانیا

  .بین الرفض والقبولخصوصیة السرد النسوي : ثالثا

  .األنا في عالقته باآلخر: المبحث الثاني

  .الذات/ ماهیة األنا: أوال

  .ماهیة اآلخر: ثانیا

  .مواقف األنا في ظل عالقته باآلخر: ثالثا

  .الهویة: رابعا

  .ة وانفراط العقد االجتماعيالهویّ : المبحث الثالث

  .أزمة الذات في عالقتها باآلخر المختلف: أوال

  .صورة المرأة وتمثالتها في مرآة الرجل: ثانیا

  .صورة الرجل وتمثالته في مرآة المرأة: ثالثا

  .التصور اإلسالمي لآلخر: رابعا

  .التسامح وقبول اآلخر في اإلسالم: خامسا
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نتج المرأة، وتاال على مستوى التغییر االجتماعي، فعندما تكتب تشكل المرأة دورا فعّ   

ها، وتمعن النظر في وجودها، هذا ما شجع في ظهور النزعة فالكتابة، فإّنها تعبر عن موق

النسویة في نهایة الستینیات كتیار مضاد لسلطة الذكوریة المهیمنة التي عانت منها المرأة 

عامل على فالنسویة تعني بأّن المرأة ال ت. ویهدف هذا إلى نقل المرأة من الهامش إلى المركز

قدر المساواة مع الرجل، في ظل هذه السلطة الذكوریة تصبح المرأة هي كل ماال یرضاه 

الرجل لنفسه، فالرجل یتسم باالیجابیة والمرأة بالسلبیة، فالحركة النسویة جاءت لتغییر هذا 

، فبدأت تطالب بحقوقها في مختلف المجاالت وصوال إلى المجال األدبي  (1)النموذج السائد

كانت االنطالقة األولى للحركة النسویة في بریطانیا، مع حركة المطالبة بحق النساء في ف

، وتأسیس االتحاد )Melissa Foster ("میلیست فوست" االقتراع واالنتخاب بزعامة 

 (Elaine Showalter)" آلین شوالتر" م، بقیادة 1987السیاسي واالجتماعي للنساء عام 

وتبلورت في أعقاب أحداث الطلبة ) Christa Bankhurst(" كریستا بلتانكهورست"و

  . (2)م في فرنسا1968الشهیرة عام 

سیمون دي "ضلة و السیاسیة تطورت هذه الحركة بعد الحرب العالمیة الثانیة مع المنا 

م 1947عام ) الجنس اآلخر( بعد صدور كتابها  )Simonede Beauvoir(" بوفوار

  ).غرفة تخص المرء وحده(في كتابها ) Virginia Woolf(" فرجینیا وولف"و

فالكتابة النسویة فتحت جبهة الصراع مع الرجل وسلطته وذلك للبحث عن هویة المرأة  

  .المفقودة

  

                                                           

م، 2002، 1أحمـد الشـامي، المجلـس األعلــى للثقافـة، القـاهرة، مصــر، ط: سـارة جامبـل، النسـویة ومــا بعـد النسـویة، تــر): 1(

  .14:ص

، )دط(النظریـــات األدبیـــة، الشـــركة األدبیـــة، الشـــركة المصـــریة العالمیـــة للنشـــر، بیـــروت، لبنـــان، نبیـــل راغـــب، موســـوعة ): 2(

  .652: م، ص2003
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وظهرت الحركة النسویة في الوطن العربي مع مجموعة من الكاتبات والروائیات، تبدأ  

و انتهاء " فضیلة الفاروق"و  "هدى الشعراوي"و " غادة السمان"و " نوال السعداوي"مع 

الصادرة سنة ) أنا أحیا" ( لیلى بعلبكي"روایة  جت، ومنذ الخمسینیات توّ أحالم مستغانمي"ب

م كبدایة من أجل كتابة المرأة، مثلما هو الشأن في الندوة التي نظمها اتحاد كتاب 1958

ونذكر أیضا مهرجان سوسة الدولي " القصة القصیرة" م حول 1983المغرب بمدینة مكناس 

التي مثلتها جامعة المولى إسماعیل " بةالمرأة والكتا" حول المبدعات العربیات، الندوة الدولیة 

م فعالقة المرأة بالكتابة قد أصبحت سؤاال 1996سنة " كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة" 

كما " كتابة المرأة" أكادیمیا من خالل اهتمام الجامعات في تكوین مجموعات بحث حول 

الدراسات النقدیة إلى جانب دخلت دور النشر العربیة مجال توثیق انتاجات المرأة العربیة ثم 

  . (1)المؤتمرات التي تطالب باحترام حقوق المرأة

فالروایة العربیة النسویة تعد األنموذج األكثر تمثیال للكتابة النسویة والنقد النسوي، حیث  

تشكل ظاهرة نسویة عربیة ومجاال فنیا تستعین به المرأة في طرح موضوعاتها وقضایاها في 

  ا، فجاءت الكتابة النسویة كبدایة لتمرد على كتابة الرجل أو المجتمعتعبیر عن عواطفه

ظهر المشهد اإلبداعي النسائي في المغرب العربي من خالل جنس الروایة، فالمرأة كتبت في 

جمیع األجناس األدبیة، وصوتها یمثل موقفها المساند لحضور المرأة مثلما نجده عند الروائیة 

  (2)وغیرهما" زهور كرام"والكاتبة المغربیة " نميأحالم مستغا"الجزائریة 

  

 

 

                                                           

، 1زهــور كــرام، الســرد النســائي العربــي، مقاربــة فــي المفهــوم والخطــاب، المــدارس للنشــر، الــدار البیضــاء، المغــرب، ط): 1(

  17: م، ص2004

، )دط(عــل الكتابــة، دراســة نقدیــة فــي الســرد وآلیــات البنــاء، دار التنــویر، الجزائــر، األخضــر بــن الســائح، ســرد المــرأة وف): 2(

  .26،25م، ص2012



 الرواية�بوصف�ا�أطروحة��سو�ةالفصل��ول�������������������������������������������������

 
8 

  :سویة قضایاها ومباحثهاالروایة النّ : المبحث األول

 ت المرأة لقرون متوالیة رهینة األنماط الثقافیة السائدة الجامدة، وارتبطت بهالقد ظلّ  

  .هو أنثوي تجاه كل مااهیم المغلوطة التي غیرت نظرتها من المف مجموعة

كانت المرأة ذلك الكائن الثقافي المستلب، الذي یستمد شرعیة وجوده من من هنا  

اآلخر، فالمرأة وضعت في قالب الجسد المحاصر، الجسد الجامد، باعتبارها جسدا ال /الرجل

كائنا واعیا، في مقابل عقل الرجل المبدع، ولیس غریبا أن تنشأ المرأة تحت ثقل ترسبات 

النمطیة الساذجة التي أثرت على العقل اإلنساني في رؤیته تاریخیة وقبلیة شكلت نوعا من 

للحضور األنثوي، حیث كان األدب واحدا من المجاالت التي عانت المرأة من ثقافة اإلقصاء 

والدونیة والتهمیش وتابو الجنس الذي صنعه الرجل، ذلك أّن الكتابة أصبحت مستعمرة 

رأة ال یمكنها أن تمارس أو تدخل الكتابة ذكوریة ال یحق للمرأة أن تطأها، بمعنى أن الم

بوصفها مالكة للنص، عكس الرجل فهو یملك السیادة الكاملة، حیث تصبح الكتابة عنده 

محتكر ذكوري، فالمرأة تمارس اإلبداع بحذر ألّنها تدخل عالم احتكره الرجل أجیاال تنتقل من 

المرأة إلى منتج للخطاب  كوّنها موضوعا للكتابة أشرف علیه الرجل، فتتحول من خالله

ومركزا لتفجیر المكبوت والمسكوت عنه، وتحاول تجاوز األفكار واألسالیب وتابو الجنس 

  .الذي صنعه الرجل

وهكذا یجب على المرأة أن تكتب بوصفها امرأة، فتعبر في أدبها عن رؤیة للعالم  

ه الذات وتجاربها اآلخر، وتطرح وعیا اجتماعیا وثقافیا مصدر / مختلفة عن رؤیة الرجل 

الخاصة، في الوقت نفسه تؤسس لتقالید فنیة وجمالیة جدیدة في فضاء الكتابة، فالمرأة تحاول 

أن تعلن عن حضورها في مواجهة األنماط الذكوریة السائدة التي مارست علیها هاجس 

بح ، لتصلذكر لها في إبطال عقلهاالرفض واإللغاء، المرأة هنا تثور على المألوف وحصار ا
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الكتابة عندها تجاوزا لتلك الطابوهات السائدة عند الرجل، وكل ذلك ینم عن تجربتها الخاصة 

 .عن ذاّتها

  :ماهیة الروایة -أوال

د الروایة من أفضل فنون األدب النثري، وتعتبر األكثر حداثة من ناحیة المضمون تعّ  

والشكل، فالروایة هي فن له تأثیر كبیر في المجتمع، باعتبارها درس نستفید منه في مختلف 

المواضیع والتجارب البشریة لتعطینا عبرة أو قصة سواًء كانت هذه المواضیع اجتماعیة أو 

الخ، وهذا ما دفعنا للبحث في مصطلح الروایة وماهیتها، ما ...أو سیاسیةتاریخیة أو نفسیة 

  .الروایة؟ وهذا ما سنتطرق إلیه لغة واصطالحا

 تعریف الروایة:  

 لغة: 

روى من الماء بالكسر ومن الّلین یروي رّیا وروى أیضا مثل « : قال في معتل الیاء

أرواني، ویقال الناقة العزیزة هي رضا وتروي وارتوى كلمة معنى، واالسم الّري أیضا وقد 

  .تروي الصبي ألنه ینام وأقل اللیل والریان ضد العطشان

هو البعیر أو البغل أو الجمل الذي یسقي علیه الماء والرجل المستقى أیضا : والروایة

  .روایة

  .وفي الحدیث أنه صلى اهللا علیه وسلم سمي السحاب روایا

  .وایة فشبهها بها سمیت المزادة روایةواحدتها رِ  للماء،الحوامل : الروایة من اإلبل: البالد

  »(1)عر برویة روایةوروى الحدیث والشّ 

رویت على أهلي وألهلي، إذ أیتهم بالماء، ورویت الحدیث والشعر روایة، فأنا « : ونجد

ورویُت القوم أرویهم إذا استقیت : وقال یعقوب. راو، في الماء والشعر والحدیث، من قوم رواة

                                                           

  .271،270: ص) روى(، مادة 2000، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، المجلد السادس، ط): 1(
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م الماء، ورویتُه الشعر ترویه أي حملته على روایته، وأرویته أیضا، ورویت في األمر، إذ له

قصیدتان على روّي واحد، واروي أیضا : حرف القافیة، یقال: نظرت فیه وفترت، والروي

غلطة قواه، وارتوت مفاصُل : سحابة عظیمة القطر شدیدة الوقع، مثل السقي، وارتوى الحبل

  . (1)».وغلظتالّرجل، اعتدلت 

إذن فالمداوالت المشتركة للروایة تفید في مجموعها عملیة االنتقال والجریان واالرتواء 

وكال النوعیة كان ذا أهمیة في حیاة العربي " النصوص واألخبار" " الماء أو الروي" المادي 

عر فلقد كان الماء هدفهم، المنشود من أجلهم یرحلون ویرتحلون، وكانت الروایة في الش

الضرورة الالزمة لكل شاعر، كما كانت الروایة الوسیلة األولى لحفظ األشعار واألخبار 

  . والّسیر

وبالقدر الذي تبدو فیه الروایة معروفة، فإّن تعریفها لیس باألمر الهین نظرا لحداثتها 

   (2)من الصعوبةكولتطورها المستر، وهنا م

تتخذ الروایة « ): في نظریة الروایة(كتابه في " عبد الملك مرتاض"لقد أشار إلى ذلك 

لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ، تحت ألف شكل، مما 

  (3)».یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا

 اصطالحا:  

أّن الروایة هي تجربة إنسانیة یصدر فیها القاص مظهرا من " محمد غنیمي هالل" یرى 

الحیاة، تتمثل في دراسة إنسانیة للجوانب النفسیة في مجتمع وبلد خاصین، وتنكشف مظاهر 

                                                           

، 3دار العلــم للمالیــین للنشــر، القــاهرة، ط ،6إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، ج): 1(

  ).روي(م، باب 1984

  .7م، ص2008، )دط(مفقودة صالح، أبحاث في الروایة العربیة، دار الهدى للنشر، عین ملیلة، الجزائر، ): 2(

  .11:م، ص1998، 1عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة للنشر، ط): 3(
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هذه الجوانب بتأثیر حوادث تساق على نوع مفمع یبررها ویجلوها وتؤثر الحوادث في الجوانب 

   (1)».اإلنسانیة العمیقة وتتأثر به

خاللها المبدع  یتبین من هذا القول أّن الروایة هي تجربة إنسانیة خالصة یستطیع من 

أن یعبر عن مظهر من مظاهر الحیاة وذلك من خالل دراسة مختلف الجوانب اإلنسانیة 

  .والنفسیة وعالقة التأثیر والتأثر بین الحوادث والجوانب اإلنسانیة العمیقة

كما جاء سنة ألف وتسعمائة وثالثین أّن األدباء العرب كانوا : اصطالحا والروایة 

ة لجنس المسرحیة، ونالحظ ذلك في كتابات عبد العزیز البشري یصطنعون مصطلح روای

   (2)».وأخیرا تقدم أحمد شوقي فنظم روایتین وعنترة« : الذي نجده یقول

نالحظ أّن األدباء العرب قدیما یصطنعون مصطلح روایة للمسرحیة، وذلك من خالل  

  .كمثال على رأیهم آنذاك" عبد العزیز البشري" كتابات 

لفظ الروایة بمفهوم المسرحیة ست مرات في مقالة أدبیة " عبد العزیز البشري" كّرر 

وكان ...روایة قصصیة: نشرها في القاهرة وكان الشیخ إذا أراد إلى مفهوم القصة، قال مثال

عام أربعة وخمسین وتسعمائة وألف  كلبین األدباء الجزائریین أیضا  مصطلح الروایة یشیع

أحمد رضا " ل مسرحیة، مصطلح روایة، من حیث كان قد أطلق حیث كانوا یطلقون على ك

   (3)، مصطلح قصة، واستراح"غادة أم القرى"على أول روایة جزائریة له، وهي " حوحو

ّظل مرتبط بمفهوم " البشري"من خالل هذا القول یتضح أّن مصطلح الروایة عند  

" أحمد رضا حوحو" ى أن أطلق المسرحیة، وكان األمر كذلك بالنسبة لألدباء الجزائریین إل

  ).غادة أم القرى( مصطلح قصة على روایة جزائریة وهي 

                                                           

  .9: م، ص1998، 1خلیل رزق،  تحوالت الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة العربیة، لبنان، ط): 1(

  .23:عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، مرجع سبق ذكره، ص): 2(

  .23: ، صالمرجع نفسه ):3(
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تصویر للعادات واألخالق، یتصدى فیها المؤلف لرسم جانب من « كما تعد الروایة  

الحیاة اإلنسانیة، ویترك شخصیاته ضمن إطار اجتماعي معین، حسب متطلبات السیاق 

فتتوقف عند البیئة الطبیعیة، والخلقیة، والعادات، والتقالید  وتعنى الروایة باإلنسان والعالم،

والتربیة، والدین، والسیاسة، واالقتصاد، والحب، والخیال، والعلم، والتاریخ، فكل ماهو واقعي 

؛ یتضح من هذا أّن الروایة هي  (1)».أو ممكن وقوعه، أو وهمي یدخل في نطاق الروایة

، ترتبط باإلنسان والعالم المحیط به سواء كان واقعي أو تصویر لجانب من الحیاة اإلنسانیة

تقدم أو تبرز امتالكا معرفیا « وهمي، والروایة باعتبارها جنس ونوع أدبي ونثري تحاول أن 

تقدیم الحركة : وجمالیا للراهن الذي تصدر عنه زمانا، ومكانا، وامتالك الراهن یعني

؛ تبرز الروایة هنا  (2)».مقطع من مجتمع االجتماعیة روائیا، فالروایة مجتمع مصغر أو

كمجتمع مصغر أو جزء منه ویعني هذا أن الروایة جنس أدبي یستطیع أن یقدم كل ماهو 

  . جمالي فّني للراهن باعتباره حركة اجتماعیة

  :السرد النسوي: ثانیا

بین النقاد والمفكرین "  Féminism" األدب النسوي " على الرغم من تداولیة مصطلح 

ال أّنه ما یزال مبهما، نظرا لعدم امتالك النقد النسائي مصداقیة نقدیة موحدة، وتعترف معظم إ

في تحدید مفهوم لهذا المصطلح أّنه أمر یصعب تعریفه كما یصعب  تبحث األبحاث التي

هو «ترى أن مصطلح األدب النسوي" خالدة سعید"فقدیة، التنظیر له رغم تعدد الجهود الن

ستقر، لما یثیره من اعتراضات وما یسجل حوله من تحفظات، وهو ممصطلح غیر ثابت وال 

ترمي  التسمیة ، وٕاذا كانت عملیة(...)ع بال تدقیق یلعمومیة، من التسمیات الكثیرة تششدید ا

أساسا إلى التعریف والتصنیف وربما التقویم فإن هذه التسمیة تبدأ بتغییب الدقة وتشویش 

                                                           

  .128: م، ص1984، 1بنان، طجبور عبد النور، المعجم األدبي، دار العلم للمالیین، بیروت، ل): 1(

  .30: م، ص2009، 2مفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشروق للنشر،  بسكرة، الجزائر،  ط): 2(
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؛ بمعنى أّنه ال  (1)».وتستبعد التقویم، تتضمن حكما هامشیا مقابل مركزیة الرجلالتصنیف 

الكتابة النسویة في حد  یمكن حبس مفهوم الكتابة النسویة في معنى واحد ومعین ألّن مفهوم

فهي تنسب المركزیة ، س هویة الرجل التي تتمیز بالثباتخلق تعقیدا ویشوبه الریبة عكیذاته 

  .الذكوري الذي یمیز فحولة الرجل التي تنبثق منها فحولة الكتابةالمطلقة لألدب 

غیاب تحدید « النسویة إلى  صعوبة وضع مفهوم محدد للكتابة" زهور كرام" ترجع 

النظریة، وهذا راجع إلى اختالف مرجعیات ومنطلقات النقاد الفكریة في تحدید  تهمرجعی

النسویة یمكن أن تكون ذلك اإلبداع اشتغال هذا المصطلح، فهي تشیر إلى أن الكتابة 

النسائي والذي یتمثل في كل ما تكتبه المرأة أو یمكن أن یكون تلك الكتابات التي تعني 

بالحساسیات األنثویة وموضوعات المرأة أو یمكن أن یكون خصوصیة أدبیة یتمیز بها الرجل 

قدیة موحدة كما ذكرنا ، وكل هذا راجع إلى غیاب مرجعیة ن (2)».ویملكها مثله مثل المرأة

  .سابقا

فمصطلح األدب النسوي ینبع من خصوصیة وهویة المرأة التي خرجت من أجل الدفاع  

قضیة المرأة « : عن حقوقها وقضایاها باعتبارها همشت من قبل المجتمع الذكوري إذ كانت

   (3)»...كمضمون فكري من القضایا التي فرضت نفسها بقوة ووضوح على األدب

هذا ما أدى بها إلى التعبیر عن هویتها األنثویة، التي تمثل خصوصیتها وشخصیتها 

  . وانتماءها

سویة فالكتابة النّ « أعطت مفهوما للكتابة النسویة، " سیكسوس" من جهة نجد الناقدة 

بعیدا عن ) جسد العالم وجسد المرأة( عندها تعید تأسیس العالقات العفویة مع الجسد 

                                                           

دبــوداود، قســم : فاطمــة مختــاري، الكتابــة النســائیة أســئلة االخــتالف وعالمــات التحــول، مخطــوط رســالة دكتــوراه، إشــراف): 1(

  .18:م، ص2014م، 2013كلیة اآلداب واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر،  اللغة العربیة وآدابها،

  .65: زهور كرام، السرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم والخطاب، مرجع سبق ذكره، ص): 2(

  .237: ، ص)دت(، 1نبیل راغب، موسوعة الفكر األدبي، دار غریب للنشر، ط): 3(
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ر األبوي، وتعید تأسیس العالقة مع األم باعتبارها مصدر الصوت وأصله في منظومة التفكی

؛ بمعنى أّنها تمعن النظر في إشكالیات المرأة والجدلیة في الكتابة بعید  (1)».أي كتابة نسویة

  .الكاتبة/ عن التركیز في جنس الكاتب

قرن العشرین أوال ات الیبدأت بوادر الحدیث عن الكتابة النسویة بضبط منذ بدایات ستین 

مصطلح الكتابة النسویة من خالل " زهور كرام" في الغرب ثم الشرق بعد ذلك، فقد ناقشت 

ال شك أن التفكیر في هذا الموضوع، تعتریه صعوبة كبیرة، « : عدة أسباب وفي ذلك تقول

ون العتبار ارتباطه من جهة بالمرأة، والمرأة مشبعة باألحكام المسبقة، ومن جهة ثانیة یك

ساحة الجدال حول الموضوع، ویختلط موضوع المرأة كإشكالیة تاریخیة،بالنص األدبي 

؛ بمعنى أن  (2)».كإشكالیة فنیة، یتزامن هذا مع غیاب تحدید نقدي لمصطلح الكتابة النسویة

  . الكتابة عند المرأة هي مجموعة من التصورات السائدة وواجهة تحرریة إلبداعها الفني

الكتابة  النسویة بقضایا المرأة وخصوصیتها، فالمرأة لم تجد لنفسها إالّ  اهتمت الكتابة 

كوسیلة فهي تخرج من صمتها لتفریغ وتفجیر المكبوت والمخفي، من خالل تطرقها إلى 

مختلف أشكال كتابتها الجسدیة والرمزیة وتستحضر فیها المسكوت عنه لتعلنه في صراعها 

ها، ألّنها وجدت نفسها في وسط یقیدها ویحاسبها على مع الرجل باعتباره من مسببات مكبوت

. أّنها فرد ال یحق له أن یمارس حریاته المتنوعة، تراها تجد في الكتابة نوعا من الخالص

وذلك لتتخلص من ذاكرتها السوداء وٕافراغها على مساحة الورق ولفرض ذاتها وتحطیمها 

وال یعني مما سبق أن األدب النسوي  ).الدین، السیاسة، الجنس( بوابة الثالوث المحظور 

لألدب الذي یكتبه الرجل، ولكنه نشأ ضد تلك الحموالت الثقافیة التي بّثها الرجل في  ضدّ 

مفهوم الكتابة النسائیة ف« األدب منذ القدیم، فعززت مكانته على حساب المرأة المضطهدة، 

                                                           

، 1النقـــدي دراســـات نظریـــة وقـــراءات تطبیقیـــة، دار شـــرقیات للنشـــر، القـــاهرة، طینظـــر، صـــبري حـــافظ،  أفـــق الخطـــاب ): 1(

  .33: م، ص1996

  .7: زهور كرام، السرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم والخطاب، مرجع سبق ذكره، ص): 2(
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حددة إلبعاده، ویسمح للمرأة بالبوح نشأ لَیُشَد من عزم المرأة بانفتاحه وخلوه من المعاییر الم

   (1)».والتعبیر الحّر وهذا حسب اعتقادا منهنّ 

إذن هي مفهوم یحمل الكثیر من المعاني والحموالت التي تعزز من شأن المرأة في 

كما ساهمت المرأة في « الحیاة االجتماعیة، وتخرجها من ضیقها وكنف القبضة الحدیدیة، 

یمنى العید، سیزا قاسم، اعتدال : وافر في النقد الروائي، مثل إبداع الروایة وشاركت بقسط

وتتداخل عوامل كثیرة في إثبات هذا الحضور إلهاما للمرأة العربیة في (...) عثمان، وغیرهم،

؛ هذا یعني أن المرأة العربیة كان لها دور  (2)».اإلنتاج الروائي ونقده في العصر الحدیث

ي، كما جسدت أیضا لمستها الخاصة وحضورها المتمیز في كبیر في مجاالت اإلنتاج األدب

من خالل " نازك األعرجي"إثبات هویتها في المجتمع العربي البطریقي المتسلط، وترى 

أّن المرأة الكاتبة ترفض أن یسمى أدبها نسائي بأّنها مهادنة ومستكینة لسلطة « ذهابها إلى 

ي تبقى في النادي األدبي، الذي هو رجولي الرجل، وترفض المرأة إذن المصطلح والتسمیة لك

   (3)»".سلوكها المنضبط"بالضرورة، لكي تتمتع برضى المجتمع الرجولي عن 

  :فض والقبولسوي بین الرّ خصوصیة األدب النّ : ثالثا

األدبیة على مستوى / سوي یثیر جدال واسعا في الساحة النقدیةال یزال األدب النّ  

وایة التي رافقت إبداع المرأة في مجال الكتابة الرّ  األجناس األدبیة باألخص جنس

والخصوصیة في أدب المرأة، لكن الخطاب النقدي إلى یومنا هذا لم یضع تصور واضح 

بین اإلثبات والنفي، ألّنه یعاني من ضغط  حتأرجینسائي، مما جعل هذا األخیر لإلبداع ال

عه المرأة ونفیه عما یبدعه أیدیولوجي ذكوري، مما یؤدي إلى تغییب لخصوصیة ما تبد

الرجل، فانقسمت الساحة النقدیة العربیة على حسب هذا اإلشكال القائم على مبدأ الرفض 

                                                           

  .7: م، ص2002، 1محمد معتصم، المرأة والسرد، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط): 1(

  .287: م، ص2010، 1سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، دار رؤیة للنشر، القاهرة، ط: )2(

  .198: المرجع نفسه، ص): 3(
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والقبول إلى مواقف عّدة، بین مؤید لكتابات المرأة وخصوصیتها، ورافضا ومنكر لها بحكم أن 

 و موضوع یشكلالخصوصیة في الكتابة ذات مرجعیة فردیة، فالحدیث عن المرأة والكتابة ه

، المرأة عندما تكتب فهي ترتكب خطیئة، ألن "كتابة المرأة " جدلیة واحدة هي  جدلیتین في

الرجل ینسب كل الحریة لنفسه في مقابل تثبیط حریة المرأة بفرض كتاباته علیها، المركزیة 

  .ید قدرة المرأة الكاتبة على االبتكارقالذكوریة التي یتمیز بها الرجل ت

ضع المرأة في دائرة الخوف والتراجع عن مجال اإلبداع، وكثیرا ما نجد أدبیات هذا ما و 

ضمن األدب النسائي لشعورهن بالنقص أمام كتابات الرجل،  یرفضّن بأن یصنف أدبهنّ 

وهكذا تجد المرأة نفسها محاصرة في حریتها وٕابداعها، كان ال بد لها من رسم طریق لتخطي 

طرف الرجل، فكانت الكتابة هي المنفذ إلى ذلك فهي رمز  رتب منمهذا العالم السحري ال

فالكتابة هي اللغة التي من خاللها تعطي المرأة لكتاباتها معنى « التحرر من كل القیود 

السلطة الشهریاریة الذكوریة التي ال ترى في المرأة  السلطتین، اختیار الحریة و تحمُّل قهر

صرامة و المنضبطة التي ترقب إخالص " زاد ایدن"سوى انعكاسات باهتة لعجزها، وسلطة 

   (1)».الخطأ، لتنشئ حوله كیانا نقدیا

المرأة تمارس فعل الكتابة كوسیلة إلثبات الذات في التعبیر عن كل ما یختلج نفسها 

یة، ورفض السلطة على مساحة الورق بلهجة استسالمیة من أجل البحث عن الهویة األنثو 

هنا حین تكتب تستدعي المكبوت المتراكم لتعلنه في صراعها مع الرجل، من  فهيالذكوریة، 

هنا فإّن الكتابة بالنسبة للمرأة هي منفى ومنعزل خروجا من موطنها إلى موطن آخر وهو 

عالم الكتابة الذي تكتشف فیه ألول مّرة هویتها المفقودة، هكذا هي نظرة المرأة إلى فعل 

  .بینهماالكتابة فهكذا هي العالقة 

                                                           

، مجلـــة روافـــد، عـــدد خـــاص بـــالمرأة )ارتباكـــات المصـــطلح وأشـــواق العنـــف المـــبطن( واســـیني األعـــرج، األدب النســـائي ): 1(

  . 13: م، ص1999، 1واإلبداع، منشورات مارینو، الجزائر، ع 
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فانقسمت ،وبخصوص هذه المسألة، أثیر الجدل حول موضوع خصوصیة الكتابة النسویة

  :الساحة األدبیة إلى مواقف عدة

 : الموقف األول  .أ 

أصحاب هذا الموقف بوجود خصوصیة تمیز أدب المرأة، هذا ما ذهبت إلیه  یقرّ   

في تحدید مالمح الخصوصیة في كتابات على المرأة في " رشیدة بن مسعود"الباحثة المغربیة 

فقد ركزت على الوظیفة « ، )المرأة والكتابة، سؤال الخصوصیة وبالغة االختالف(مؤلفها 

من خاللها یمكن للمرسل نقل حالته للملتقي، ومن خالل دراستها التعبیریة أو االنفعالیة التي 

الوظیفة التعبیریة في  رمجموعة من األحكام إلى حضور لدو  السابقة توصلت من خالل

   (1)».كتابات المرأة وهذا ما جعل وهؤالء الدارسین یصفون كتاباتها بالذاتیة

ة باعتبار مبدأ االختالف یقر بوجود خصوصیة في أدب المرأ" محمد برادة"كما نجد  

الجنسي القائم بین المرأة والرجل، وبالتالي تنتج أدبا قائما على االختالف البیولوجي والنفسي 

اللغة النسائیة كمستوى من بین عدة « ذو مالمح خاصة ذات منظور لغوي إذ یرى أن 

(...) ت كونامستویات، هذا الطرح یجب أن نربطه بالنص األدبي، والنص بطبیعته متعدد الم

ستطیع أن أكتب بدل المرأة، ال أستطیع أن أكتب عن أشیاء ال أفأنا من هذه الزاویة ال 

؛ بمعنى أن المرأة وحدها تستطیع التعبیر عن مشاعرها وكل ما یختلجها من (2)»...أعیشها

أحاسیس، فهي األقرب إلى المواقف والصدمات التي عاشتها في طرح موضوعاتها كما یقر 

إذا سلمنا « : باالختالف القائم بین إبداع المرأة وٕابداع الرجل، حیث یقول" طربیشيجورج "

بإمكانیة وجود روایة نسائیة، فال مفر من التسلیم أیضا بأّن الروایة النسائیة لیس هي تلك 

التي تكتبها امرأة فحسب، بل هي أیضا تلك التي تكتبها بطریقة مغایرة للطریقة التي یكتبها 

                                                           

  .  93،94: ص 2002، 2رشیدة بن مسعود، المرأة والكتابة، سؤال الخصوصیة وبالغة االختالف، إفریقیا الشرق ط): 1(

  . 135، ص1983، أكتوبر 12محمد برادة، هل هناك لغة نسائیة؟، مجلة آفاق، المغرب، ع): 2(
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؛ بمعنى أّنه لإلقرار بوجود خصوصیة في كتابات المرأة یجب االستناد إلى تسمیة  (1)».الرجل

  .كمصطلح" أدب نسائي"

 :الموقف الثاني  .ب 

عبد اهللا "أصحاب هذا الموقف ینفون وجود خصوصیة في كتابات المرأة، على رأي   

تها، لغة المرأة ال تكتب بشكل مختلف عن الرجل، فكالهما یستعمل اللغة ذا« ، "الغذامي

ذكوریة منحازة، وعلى هذا األساس ال یمكن للمرأة أن تنتج نصا یحمل خصوصیة نسائیة 

؛ بمعنى أن المرأة تفتقر أداة األنوثة وهي عالمة تدل علیها، في حین  (2)».بلغة ذكوریة

تمارس المرأة الكتابة بخصوصیة ملغاة، المرأة ماذا بإمكانها أن تفعل وتصنع لنفسها بلغة 

من صنعها، الرجل هو المسیطر األول على هذه اللغة، كما أوضح أیضا أن الحل لیست 

إدراك المرأة الكاتبة لهذا « : في قوله -ذكوریة–الوحید إلخراج المرأة من حیز اللغة المنحازة 

المشكل اإلبداعي راحت تحتال لكسر الطوق الذكوري المضروب على اللغة وراحت تسعى 

؛ بمعنى أن الحل  (3)».ه ما لم تتأنث الذاكرة فإن اللغة ستظل رجالإلى تأنیث الذاكرة ألنّ 

الوحید الذي اتخذته المرأة منفذا لها هو تأنیث الذاكرة وسعیها للتعبیر بها عن ذاتها ورؤیتها 

  .للعالم دون أن تكون سالحا ضدها

ح مهمش باعتبار أن المصطل" اإلبداع النسائي" تنفي مصطلح " خالدة سعید" أما الناقدة 

بكتابة إبداعیة تملك هویتها « ذو المركزیة الذكوریة، ترى أن القول " اإلبداع الرجالي" مقابل 

إما كتابة ذكوریة تمتلك مثل هذه الهویة : ومالمحها الخاصة یفضي إلى واحدة من حكمین

وهذه الخصوصیة وهو ما یردها إلى الرؤیة الجنسیة، فال تعود صالحة كمقیاس ومركز وٕاما 

                                                           

  .11: م، ص1978، 1جورج طرابیشي، األدب من الداخل، دار الطلیعة، بیروت، ط): 1(

  .8: م، ص1996، 1عبد اهللا محمد الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط): 2(

  .208: المرجع نفسه، ص): 3(
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؛ في هذا القول دعوة إلى  (1)».ما یسقط الجنس كمعیار صالح للتمییز إلى ذكوري ونسائيم

  .إلغاء التعبیر بین الرجل والمرأة وعدم اتخاذ الفارق الجنسي كمعیار لخصوصیة الكتابة

أنا ال أنكر أن هناك اضطهادا خاصا « في قوله " حسن البحراوي" وعلى رأي الناقد   

؛ بمعنى أن المرأة ال  (2)».مرأة الكاتبة ال یمكن أن تدرس في مجال النقدبالمرأة لكن هذه ال

  .یمكنها أن تحتل مكانة في الساحة النقدیة، مادامت كتاباتها ال تحمل خصوصیة نسویة

الكتابة " یبقى هذا المصطلح یتأرجح بین الرفض والقبول، والنفي واإلثبات، فمصطلح 

نعتبره مصطلح إجرائیا لتمییز " الكتابة النسویة" مفهوم هو مصطلح جدید یعبر عن " النسائیة

  .بین كتابة المرأة وكتابة الرجل، فاإلبداع في الكتابة هو فعل تشترك فیه المرأة والرجل معا

في كتابات المرأة وآخر ینكر وجودها، یبقى هناك  بوجود خصوصیة وبین موقف یقرّ 

  .سویةز الكتابة النّ خصوصیة تمیّ 

  :األنا في عالقته باآلخر: الثانيالمبحث 

من أهم الموضوعات التي شغلت عالم الفكر، ومثلت اهتمام أكثر الدارسین والباحثین  

ال یمكن « ، فقد أخذ حیزا كبیرا في میدان البحث العلمي، ذلك أّنه "األنا واآلخر" موضوع 

المستوى  رف دون مالزمة الطرف اآلخر، ویبدو أّن هذا التالزم علىطالحكم على 

" المفاهیمي هو تعبیر عن طبیعة اآللیة التي یتم وفقا لها تشكل كل منهما، ذلك أن صورة 

 -بمعنى ما -، كما أّن صورة اآلخر تعكس "اآلخر" ال تتكون بمعزل عن صورة " الذات

   (3)».صورة للذات

  

  

                                                           

  .92: زهور كرام، السرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم والخطاب، مرجع سبق ذكره، ص): 1(

  .30:م، ص1983، أكتوبر 12حسن البحراوي، هل هناك لغة نسائیة؟، مجلة آفاق، ع): 2(

، مجلـة الخلدونیـة، العـدد التجریبـي، نشـر ابـن خلـدون، تلمسـان، عبد القادر شرشار، كتابة اآلخر فـي الروایـة المعاصـرة): 3(

  .147: م، ص2005
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  :ذاتال/ ماهیة األنا: أوال

القدم، ومازالت إلى یومنا هذا تحظى عرفت الذات اهتماما من قبل الباحثین منذ  

فالذات مركز الشخصیة في نفس الفرد اإلنسان، فهي تنمو « بدراسات كثیرة ومتعددة، 

وتفصح عن قدراتها من خالل البیئة المحیطة، أو الوسط االجتماعي ویبرز الشعور باألنا 

ولغتها والبیئة ؛ أي األنا تبرز من خالل دیانتها  (1)».من خالل تالزم الذات مع اآلخر

  .دینها ولغتها ونفسها، وجمیع مقوماتها ياألنا تدرك اآلخر مباشرة، حین تعالمحیطة بها، ف

«  ه وتجاربه على اإلنسان،یؤكد من خالل دراسات" سیغموند فروید" أما العالم النفسي  

الهو أو النفس الذاتیة، و ) Ego(أّن النفس اإلنسانیة أو البشریة تتألف أو تتكون من األنا 

   (2)».النفس الّلوامة) Soper Ego(النفس البدائیة والذات العلیا ) ID(الهي 

فاألنا العربیة تمثل الذات اإلسالمیة، واآلخر بالنسبة لها هو كل من یختلف عنها، فوعي 

الذات اإلنسانیة بذاتها یؤدي إلى تكوین الهویة التي تتباین عن هویة اآلخر، بحیث تتمثل 

 : أنواع األنا في

 :األنا المتعالیة  .أ 

تحّس دائما أّنها  هي أن تتمیز بصراع دائم مع اآلخر، من أجل إثبات ذاتها، فهي 

مع قناعتها « تتمتع بالقوة والقدرة، ما یجعلها تفرض سیطرتها على اآلخر، فاألنا متعالیة 

   (3)».المتمركزة على ذاتها وٕارغام اآلخر على االعتراف بها

 :األنا الصدامیة  .ب 

تبادل هذا الصراع « هي أن تتناقض مع اآلخر، مما یؤدي إلى نشوب صراع بینهما، 

  ما تشبعت أصناف هذا اآلخر، وتعددت في مكان واحد والسیما اآلخر العّدو الذي وتشبعه كلّ 

  
                                                           

ـــذّ ): 1( م، 2009، 1شـــر، عمـــان، األردن، طویخ، صـــورة اآلخـــر فـــي الشـــعر العربـــي، عـــالم الكتـــب الحـــدیث للنســـعد فهـــد ال

  .10:ص

  . 323:م، ص2004، 2ان، طمحمد مصطفى زیدان، معجم المصطلحات النفسیة والتربویة، دار الشروق للنشر، لبن): 2(

  .78:م، ص2012، 1محمد صابر عبید، جمالیات التشكیل الروائي، عالم الكتب الحدیث، األردن، ط): 3(



 الرواية�بوصف�ا�أطروحة��سو�ةالفصل��ول�������������������������������������������������

 
21 

  (1)».یحّول الّصراع من صراع فكري وثقافي وحضاري إلى صراع دموي

 :األنا المتماهیة  .ج 

وهي األنا التي تبحث عما یعوض ویكمل نقص في جانب من جوانب شخصیتها وذلك 

آلیة سیكولوجیة ال شعوریة یتمثل الشخص «  من أجل الوصول إلى هدفها، والتماهي،

؛ أي األنا ترید إكمال ما  (2)».بواسطة أحد مظاهر وخصائص أو صفات شخص آخر

  .ینقصها في شخصیتها لترقى إلى التمیز والكمال

  :ماهیة اآلخر: ثانیا

ووجود األنا یعني وجود اآلخر  اإلنسان بطبعه اجتماعي، ألّنه یتعامل مع اآلخر،

اآلخر قد یكون قریبا أو بعیدا، كما أّنه قد یكون فردا، أو جماعة من الجماعات، أو شعبا «

من الشعوب بحیث تنتفي عالقة القرب المكاني أو البعد في تحدیده، أو عالقات الصداقة 

 (3)».والعداء، فقد یكون اآلخر قریبا، كما یمكن أن یكون بعیدا، وقد یكون صدیقا، أو عدوا

آلخر موجود في المجال العام للهویة فردا كان أو جماعة كونه یحمل مجموعة بمعنى أن ا

  .من السمات المختلفة كالفكریة واالجتماعیة وذلك عبر مستویات متعددة

عامل فّعال في تكوین الذات، ) Sartre(" سارتر"وعلى سبیل المثال اآلخر بالنسبة إلى 

یق الذات، لكن اآلخر لیس آخرا خیرا وعي الذات الوجودي یتأسس تحت تحد« إذ یرى أن 

د بطریقة جبریة وغیر بل ینطوي على عداء یدمر إنسانیتنا، ألنه یعلق الكینونة أو الوجو 

یجعل الكینونة الذاتیة " سارتر"لحظتي ما كان وما سیأتي، فهذا الوضع حسب مستقلة بین 

ینظر لآلخر نظرة تدمیر هنا  "سارتر"؛  (4)».تعتمد بطریقة مخجلة على نظرة اآلخر وتحدیقه

                                                           

  .65: ص مرجع سبق ذكره،  محمد صابر عبید، جمالیات التشكیل الروائي، ):1(

م، 2001، 1شـــر، عمـــان، األردن، طنـــوال مصـــطفى إبـــراهیم، المتوقـــع والالمتوقـــع، فـــي شـــعر المتنبـــي، دار جریـــر للن): 2(

  . 9:ص

  .10: سعد فهد الذویخ، صورة اآلخر في الشعر العربي، مرجع سبق ذكره، ص): 3(

تفاعـل الـذات بـاآلخر، مجلـة اآلداب، جامعـة الملـك سـعود، الریـاض، السـعودیة، : سامي الوافي، المثاقفة وسؤال الهویـة): 4(

  . 5: م، ص2014، 2ع
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لإلنسانیة ویعتبره جحیم على الرغم من أّنه یرى في اآلخر العامل الفعال واألساسي في 

  .تكوین الذات

السلوكات االجتماعیة، والنفسیة « إن اآلخر من منظور علم النفس هو مجموعة من 

أن اآلخر في والفكریة التي ینسبها فردا ذات، أو جماعة ما إلى اآلخرین مما یحیل إلى 

التكوین الثقافي والجغرافي واإلنساني عموما المغایر « ، فاآلخر هو  (1)».مجال العالم للهویة

؛ أي اآلخر بالنسبة للعربي هو الغربي بكل ما یحمله من أفكار  (2)».للغرب، والمسمى الشرق

  .الخ...وثقافات

  : لدینا

  .الغربي/ خرالعربي           اآل/ األنا

  .الرجل/ المرأة            اآلخر/ األنا

عربي (، العرق )اإلسالم أو المسیحیة أو الیهودیة( یأتي اآلخر بمستویات عدة كالدین 

، إن العالقة بین األنا )العربیة أو الفرنسیة( ، اللغة )ذكر أو أنثى( ، الجنس )أو غربي

اإلنسان واإلنسان، فكرة اآلخریة من حجم الصراع بین « واآلخر هي عالقة تأثیر وتأثر، 

وكل صراع بین إنسان وٕانسان یبتدئ من تموضع كال الطرفین في حیزي اآلخریة فال یمكن 

؛ المالحظ أن األنا  (3)».أن یحدث بینهما صراع ما لم یكن كل منهما آخر بالنسبة لآلخر

هو  اآلخر بالنسبة لها/ ترتبط ارتباطا وثیقا باآلخر والعكس، بحیث نجد أن األنا العربیة

  .الخ...الغربي المسیطر على كل ماهو فكري، وحضاري وثقافي

                                                           

  .11: ورة اآلخر في الشعر العربي، مرجع سبق ذكره، صسعد فهد الذویخ، ص): 1(

  . 34: م، ص2004، )دط(سعد البازعي، استقبال اآلخر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ): 2(

  . 65: محمد صابر عبید، جمالیات التشكیل الروائي، مرجع سبق ذكره، ص): 3(
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في أبسط صوره هو مثیل، أو نقیض الذات أو األنا، إذ ال یمكن الحدیث « إذن اآلخر 

   (1)».عن اآلخر بمعزل عن الذات

اآلخر ببنیة رمزیة وشعوریة تساعد األنا ) Jacques Lacan(" جاك الكان"ووصف 

ودها، أو كینونتها ضمن عالقة جدلیة، كما یمكن تحدید داللة أو الذات على تحقیق وج

  : اآلخر من خالل سیاقین

معرفي وعلى ضوئه یبدو اآلخر مفهوما تكوینیا أساسیا للهویة أي للذات وهي « : األول

تؤدي ،، اختالف الذات عن اآلخر عرقیا، دینیا، ثقافیا (2)».تحدد هویتها فال هویة دون اآلخر

  .تكوین هویة مختلفة عن هویتهبدورها إلى 

قیمي أخالقي یكسب اآلخر من خالله قیمة أو موقعا في سلم تراتیبي « فهو: انيالثّ  أما

، هذین السیاقین یحددان داللة اآلخر  (3)».یكون من خالله مقبوال أو مرفوضا طیبا أو سیئا

  .ویجتمعان من أجل تكوین الهویة

  .ل أحدهما عن اآلخرالذات واآلخر، ال یمكن عز / إذن األنا

  :مواقف األنا في ظل عالقته باآلخر: ثالثا

العربي واآلخر الغربي كانت مستمرة دائما، ألن اإلنسان العربي / إّن العالقة بین األنا 

اتصال الشرق « ینتقل بحثا عما یرید، وذلك للتواصل، والتعامل مع غیره من الشعوب، 

ط واتخذ أشكاال متعددة منها ماهو تجاري ومنها العربي بالغرب األوروبي عبر ضفي المتوس

؛ أي وجود احتكاك بین العربي وما یجاوره  (4)».ماهو سیاسي وعسكري ومنها ماهو إنساني

                                                           

  .4: تفاعل الذات باآلخر، مرجع سبق ذكره، ص: ال الهویةسامي الوافي، المثاقفة النقدیة وسؤ ): 1(

  .6: نهال مهیدات، اآلخر في الروایة النسویة العربیة،، ص :)2(

  .7: المرجع نفسه، ص): 3(

  .12:00م، 15/2/2018إیمان الصالح، جدلیة العالقة بین الشرق والغرب، وهاجس الخوف المتبادل، ): 4(

http//www.poplct.@lwatan.voic.com                                                                        
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من األمم األخرى وذلك وفق مجاالت ورؤى مختلفة تتكون لدى العربي من خالل التواصل 

ن اآلخر الغربي في أشكال بینه وبین الغربي، وهذا ما یخلف عند العربي رؤى متباینة ع

  .متعددة

 :موقف التماهي بالغرب .1

هذا هو مذهبي الذي أعمل به « : إذ یقول" سالمة موسى" یتجسد هذا الموقف في قول 

طول حیاتي سرا وجهرا، فأنا حافر بالشرق مؤمن بالغرب، وفي كل ما أكتب أحاول أن 

؛ یتضح من هذا القول أن  (1)».أغرس في ذهن القارئ تلك النزاعات التي اتسمت بها أوروبا

  . األنا العربیة وااللتحاق بحضارة اآلخر الغربي/ یرید طمس هویة" سالمة موسى" 

 :الرؤیة االنبهاریة/ موقف اإلعجاب .2

نقصد به الرؤیة االنبهاریة باآلخر الغربي، ألّن أصحاب هذا الموقف یرون أّن اآلخر 

العربیة لما حققه من تطور في مختلف األصعدة، الغربي متقدم، ومتفوق دائما على األنا 

  ؛ فهذه الروایة تبین تمجید  (2)».بأصحابه إلى تعطیل وفعالیات الوعي« لیصل هذا االنبهار 

اآلخر الغربي من قبل العربي الشرقي وكل هذا نتیجة الضعف والتخلف الذي یعیشه 

 .العرب/الشرق

 :الرؤیة الحضاریة .3

دل مختلف العلوم مع الغرب وعدم انغالق الذات العربیة هذا الموقف یؤكد ضرورة تبا

یأبى االنكماش على الذات ألّن إنكار الثقافة الغربیة ال یستطیع أن یشكل في « على نفسها، 

حّد ذاته ثقافة، وألّن الرفض المسهور حول الذات المتفردة، لن یجعلها تنبعث من 

أخذ من اآلخر الغربي ما ینفعها فقط، واالبتعاد ؛ یعني أّن األنا العربیة یجب أن ت (3)».رمادها

                                                           

  .37: م، ص1997محمد راتب الحالق، نحن واآلخر، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوریا، ): 1(

م، جامعة 2007، جوان 2اآلداب والعلوم اإلنسانیة، عبادیس فوغالي، جدلیة الشرق والغرب في الروایة العربیة، مجلة ): 2(

  .10: األمیر عبد القادر، قسنطینة، ص

  .38:ص: المرجع نفسه، ص ):3(
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تنبهوا إلى أسباب تقدم الغرب مادیا ونفسیا « عما یضّرها كالتقلید األعمى مثال لآلخر، 

وثقافیا، ولكنهم تنبهوا أیضا إلى قیمة الشرق وتمیزه على مستوى القیم الدینیة والروحانیة 

؛ وهذا ما تجسد لنا في روایات  (1)».شرقیتهوالدفاع عن أصالته وعاداته وتقالیده وحضارته و 

طیب "ل) موسم الهجرة إلى الشمال(، و"توفیق الحكیم" ل) عصفور من الشرق(عدیدة كروایة 

وغیرها من الروایات التي تعكس التفاوت والتباین الحضاري بین اآلخر الغربي واألنا " صالح

  .اآلخر/ ین األناالعربي، بحیث تصور لنا هذه النماذج مختلفة العالقات ب

 :الرؤیة العدوانیة .4

لتنتقل العالقة « یرى أصحاب هذه الرؤیة أّن اآلخر الغربي یرید تهمیش الذات العربیة، 

ح اآلخر ب؛ یص (2)».بینهما من مرحلة التعایش والسالم إلى مرحلة العدوان والصراع الجدلي

فكرة « أشكال العدوان، بالنسبة لألنا وحشا ال إنسانیا یرید تدمیرها بممارسة مختلف 

االستعمار الحدیث الذي قام على الغلبة والهیمنة، وفرض النموذج األوروبي واألمریكي على 

العربیة واآلخر الغربي بمثابة صراع دموي /، هنا العالقة بین األنا (3)».شعوب آسیا وٕافریقیا

یرید اآلخر من خالله فرض هیمنته وسلطته على األنا العربیة؛ إذن العالقة بین 

العربي، واآلخر الغربي سلبیة نوعا ما، وال تستطیع أن تكون إیجابیة، ألّنهما یعیشان في /األنا

  .صراع دائم بدال من السالم

 :ة الحقوقیة والسیاسیةالرؤی .5

عالقة الحاكم بالمحكوم سیاسیا ومدنیا وعسكریا وحربیا ونقابیا وتشخیص الحالة « وهي  

   (4)».السیاسیة للدولة، وتبیان وضعیة الحریات العامة والخاصة وحقوق اإلنسان

                                                           

  .39: محمد راتب الحالق، نحن واآلخر، مرجع سبق ذكره، ص): 1(

  .14:00، 17/1/2018جمیل حمداوي، صور جدلیة األنا واآلخر في الخطاب الروائي، ): 2(

http://www.elakhare.com                                                                                

  .9:بادیس فوغالي، جدلیة الشرق والغرب في الروایة العربیة، مرجع سبق ذكره، ص): 3(

  .جمیل حمداوي، صور جدلیة األنا واآلخر في الخطاب الروائي، مرجع سبق ذكره ):4(
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نجد بعض الروایات العربیة تجسد عالقة األنا باآلخر من الناحیة السیاسیة، بحیث 

ذه الروایات رؤیة انتقادیة للسیاسة العربیة، ورؤیة إیجابیة للسیاسة الغربیة كروایة تحمل ه

رجب "حیث تروي الروایة إعجاب " عبد الرحمان منیف"للكاتب العربي ) شرق المتوسط(

بالسیاسة الغربیة العادلة، في حین یصف الدول العربیة بالعنف، وانتهاك حقوق " إسماعیل

العربي فیمثل / الغربي یمثل المساواة والدیمقراطیة أما األنا/آلخراإلنسان، بمعنى أّن ا

  .االستبداد والقمع والحرمان من جمیع الحقوق السیاسیة

  :الهویة: رابعا

ال یصح في لفظ الهویة فتح الهاء، وهو خطأ « : ورد في معجم تصحیح األعالم أّنه

بي على السواء؛ أي الهویة تكون شائع على ألسنة الكثیرین في المغرب العربي والمشرق العر 

   (1)».بضم الهاء ُهَو وهو األصل، وعلیه هي ُهویة الشخص مثال

مركب مبني ومعترف به اجتماعیا، وذلك من دالالت « والهویة بمفهومها السوسیولوجي 

   (2)»الخ...الذات المستمدة من عضویة الفرد في فئات ما لطبقة والعرق والدیانة واألمة

نتیجة ما یعانیه من شعور حاد یفقدان « العربي یبحث دائما عن ذاته،  نجد اإلنسان

الهویة، بعد تضلیله عمدا في أغلب األحیان عن خصوصیة ناجمة عن خصوصیة الواقع 

؛ أي الهویة العربیة ضائعة رغم وجودها نتیجة األزمات التي یتعرض (3)».الذي تعامل معه

  .لها اإلنسان في أغلب األحیان

األصل « : الغربي المختلف فهي/العربي تظهر من خالل وجود اآلخر/ناوهویة األ

بمعنى جوهر الشيء وحقیقته، وبالتالي فإّن هویة الشيء ثوابته ) هو(والجوهر، فالهویة من 

                                                           

، )دط(عبـــد الهـــادي بوطالـــب، معجـــم تصـــحیح لغـــة األعـــالم، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون، بیـــروت، لبنـــان، بیـــروت، لبنـــان، ): 1(

  .138: م، ص2006

نهــال مهیــدات، اآلخــر فــي الروایــة النســویة العربیــة، فــي خطــاب المــرأة والجســد والثقافــة، عــالم الكتــب الحــدیث للنشــر، ): 2(

  .11: م، ص2007، 1عّمان، األردن، ط

  .47: محمد راتب الحالق، نحن واآلخر، مرجع سبق ذكره، ص): 3(
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؛ أي الهویة هي (1) ».التي تتجدد وال تتغیر تفصح عن ذاتها ما بقیت الذات على قید الحیاة

الذات اآلخر تظهر الفوارق « تة تجدد لكن ال تتغیر، و خصوصیة الذات األصلیة الثاب

الخلقیة والُخلقیة واإلیدیولوجیة تبدأ الهویة بالشكل، ویبرز الوعي بوجود هویة اآلخر 

األنا العربیة تحّس بهویتها مع اآلخر الغربي، إما عن طریق / ؛ بمعنى أّن الذات (2)».أیضا

  .والتباین التشابه فیما بینهما أو عن طریق االختالف

بها العربي ولغتها ودینها اإلسالمي ووعیها بذاتها تستطیع نسفالهویة العربیة من خالل 

الغربي المختلف دینیا، عرقیا الذي یسعى دائما إلى محو الهویة العربیة /التعرف على اآلخر

  .وذوبانها في هویة اآلخر

  :الهویة وانفراط العقد االجتماعي: المبحث الثالث

الهویة بمثابة األصل، وذلك من خالل الوعي باآلخر، إذ نجد الهویة العربیة تظهر 

البحث في الهویة هو « أحیانا تنحصر ضمن مجال ضیق، مّما یوّلد أزمة وهاجس أبدي، و 

بحث معرفي أو باألحرى هو وضع لهذه الهویة أو متابعة لصنعها باستمرار، أّما البحث 

فیعني أّن الهویة منجزة ولكّنها ضائعة یجب البحث عنها عنها فهو بحث إیدیولوجي غالبا، 

   (3)»السترادها

أّما العقد االجتماعي وانفراطه، فهو بمثابة نظریة تقدم وتصف هیمنة وسلطة الحاكم  

على المحكوم؛ أي هیمنة شخص ما على آخر وفرض سلطته علیه في مختلف المیادین 

الخ، وهذا ...سلطة األخ على أخته/ ى ابنتهسلطة األب عل: والمجاالت، على سبیل المثال

  .ما یولد أزمة حتمیة للهویة في البحث عن ذاتها ضمن عالقتها باآلخر

  

 

                                                           

  .25: سعد فهد الذویخ، صورة اآلخر في الشعر العربي، مرجع سبق ذكره، ص): 1(

  .26: ، ص المرجع نفسه):2(

  .36: ص، نهال مهیدات، اآلخر في الروایة النسویة العربیة، في خطاب المرأة والجسد والثقافة، مرجع سبق ذكره): 3(
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  :أزمة الذات في عالقتها باآلخر المختلف: أوال

بشأن تصّور الذات لذاتها، وال یمكن " اآلخر"ال یمكن تجاهل الدور الذي یضطلع به « 

الذات واآلخر، فاآلخر حاضر وبكیفیة وجودیة، إّنه یشكل تجاهل الصراع الذي یحصل بین 

أفقا للذات وأحیانا جزءا من النظرة إلى الذات، بغض النظر عن األشكال التي یتقدم فیها 

، لذلك فهو یمثل بشكل مفارق أحیانا، موضوع إغراء ومصدر حیطة )شریك، مسالم، محتل(

أثیر وتأثر بین الذات واآلخر وال وجود نالحظ أن هناك عالقة ت ؛ (1)».وحذر في وقت واحد

بغض ألن صورتنا عن ذواتنا ال تتكون بمعزل عن صورة اآلخر للذات دون وجود اآلخر، 

النظر عن مختلف األشكال التي یمثلها اآلخر، ثمة تداخل بین بناء الذات من جهة 

  . مةمن جهة أخرى، وهو ما یقصد به األز " اآلخر"وصراعها في خضم هذا البناء مع 

  (2)»".أزمة"صراع الذات في تحدید هویتها هو بحد ذاته « " ادوارد سعید"وقد عّد 

  .والمعنى أّن الذات دائما في صراع مع اآلخر مما یولد أزمة حتمیة

ا فإّنها على هذا النحو الجهد المؤلم أو المفرح في تحدید الذات، لذ« : وقد عنى باألزمة

هو المبادر على " الغائب"لطبع ال یمكن تجاهل كون ، وبا)Ielentitrane(یة وظیفة هو 

تدوم بدوام غلبته، وقد تنشأ األزمة في " أزمة"طرحها، جاعال من هذه الوظیفة لدى المغلوب 

الهویة نتیجة تعرضها للمتغیرات من حولها، یتخلله الخوف الهوسي على هویة مفترضة، 

العقل المأزوم غیر القادر على  حینما تصبح األزمة لیست في الهویة ذاتها ولكنها في

   (3)».استعاب المتغیرات

  :صورة المرأة وتمثالتها في مرآة الرجل: ثانیا

تلعب المرأة دورا كبیرا في الوجود، لكن الكثیر من الناس ال یقدر هذا الدور فهي 

الخ، خاصة الرجل الذي یراها غالبا إشباعا ...الزوجة، األم، األخت، الزمیلة، الصدیقة،

                                                           

  .37: نهال مهیدات، اآلخر في الروایة النسویة العربیة، في خطاب المرأة والجسد والثقافة، مرجع سبق ذكره ، ص ):1(

  .37:، صالمرجع نفسه ):2(

  .38: ، صالمرجع نفسه ):3(
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لغرائزه وشهواته فقط، إضافة إلى نظرة المجتمع السلبیة والدونیة للمرأة، ولعل سبب هذه 

النظرة الدونیة یعود إلى حب التملك والتسلط الذي بداخل اإلنسان، وهذا ما جعل الرجل 

  .یمارس سلطته على المرأة باعتبارها مخلوق ضعیفا یجد ضالته فیها

  :ةومن مظاهر تخلف نظرة المجتمع للمرأ

 .الظلم وحرمانها من ممارسة أبسط حقوقها -

منع الكثیر من النساء في بعض الدول من حقها في العمل أو ممارسة حقوقها السیاسیة  -

 .الخ...كالترشح لالنتخابات: مثال

 .نظرة الكثیر من الناس إلى المرأة على أّنها أداة أو وسیلة خلقت للمتعة فقط -

استغالل الزوج : حقوقها المرأة المالیة بدلیل أن الرجل أحق في أخذ مالها، مثال هضم -

 .الخ..لمال زوجته أو لراتب ابنته

في أغلب األحیان نجد الرجل یستغل المرأة خاصة من ناحیة الجنس، أي أصبح یتحكم 

  . جلفیها وینظر إلیها باعتبارها مجرد جسد ال غیر، بمعنى یبقى المضمون هو متعة الر 

إّن مسألة استغالل الرجل للمرأة هي واحدة من أكثر الحقائق التاریخیة صدقا على 

  بشكل فردي أو حتى ...اإلطالق، فامتداد التاریخ استغل الرجل المرأة بشتى الصور والطرق،

" جان جاك روسو"برضائها أو دون رضائها، حیث یقول الفیلسوف الفرنسي ...جماعي

)Jean-Jacques Rousseau ( الذي قال في كتابه الشهیر)إّن المرأة قد خلقت « ، )إمیل

؛ أي أّن مهمة المرأة في هذه الحیاة تتوقف في إمتاع الرجل وخدمته منذ  (1)».لمتعة الرجل

  .والدته إلى غایة نهایة حیاته

یكّن احتقار كبیرا ودفینا جعله یعتبر المرأة أقل مرتبة " أرسطو"الفیلسوف الیوناني  ونجد

بل أّنه قال صراحة عن األنثى أّنها عبارة عن ...وأّنها ال تصلح للعمل السیاسي...من الرجل

                                                           

  .14:16، 4/2/2018واستغالل المرأة، ..حمدي مهران، الجنس): 1(

http://startimes.com                                                                                 



 الرواية�بوصف�ا�أطروحة��سو�ةالفصل��ول�������������������������������������������������

 
30 

تعامل مع المرأة في مدینته الفاضلة على أّنها قالب « فهو اآلخر " أفالطون"أما " ذكر مشوه"

  ؛ بمعنى أّن الفالسفة الیونانیین أیضا كانت نظرتهم للمرأة نظرة دونیة (1)».طوبمن ال

والفعل الجنسي ینظر إلیه الرجال على أّنه شكل من الهیمنة واالستالء والتملك لجسد المرأة  

في إطار شرعي أو محرم، ینفرد بمشروعیة هذا الفعل الجنسي ویمتلك زمام سیره دون مراعاة 

ومدى استجابتها واستعدادها نفسیا وجسدیا، حتى یحدث االنسجام ) المرأة(الطرف اآلخر 

  .والتفاعل في هذه العالقة المشتركة

من حق الرجال، والمرأة تستلم للرجل « إّن المجتمع الذكوري یرى أن الفعل الجنسي، 

 دون أن یكون لها حق االستماع والمطالبة باإلشباع، ألّن في ذلك مساسا برجولة الرجل

ومسا بكرامته، وعلى المرأة الخضوع لرغبته الجنسیة كیفما كانت ومتى شاء دون تردد أو 

؛ بمعنى أّن الرجل یرید ممارسة سلطته وٕاشباع غرائزه، دون مراعاة شعور  (2)».استیاء منها

  .المرأة كوّنها منذ القدم تالقي الرفض والنظرة الدونیة

« لیل الطبیعة األنثویة في كتاباته، حیث یرى یحاول تح" نیتشه"نجد الفیلسوف األلماني 

أّن المرأة ال تحب الرجل لذاته بل تحب األمومة، فالرجل وسیلة والغایة هي الحصول على 

یحصر الطبیعة " نیتشه"؛ بمعنى أّن  (3)».األوالد، معناه أّن حّل اللغز هو أن تصیر المرأة أّما

 .بما هو بیولوجي فقط األنثویة باألمومة والوالدة؛ أي یربط المرأة

  :الته في مرآة المرأةصورة الرجل وتمثّ : ثالثا

إّن عالقة الرجل بالمرأة تعتبر أزمة فعلیة، وصراعا دائما في إثبات الذات، فالمرأة ترى 

أن الرجل هو العائق األول في حیاتها، ویقید حریتها وذاتها التي هي بصدد محاولة البحث 

هذا المجتمع الذكوري الذي یصفها بالدونیة، الذي یعطي السلطة عنها وٕاثباتها داخل طیات 

                                                           

  .، مرجع سبق ذكرهواستغالل المرأة..حمدي مهران، الجنس ):1(

، 6سعاد طویل، الروایة النسائیة العربیة وخطاب الذات، مجلة المخبر، جامعة محمـد خیضـر، بسـكرة، الجزائـر، العـدد ): 2(

  .12:م، ص2010

: م، ص2007، 1حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن،منشورات االختالف للنشر، الجزائر، طینظر، ): 3(

124،125.  
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المطلقة للرجل على حساب حریة المرأة ومكانتها، في أسرة عربیة مبنیة أساسا على السلطة 

األبویة، وهذه السلطة تتمثل في السیطرة الذكوریة في المجتمع عامة واألسرة خاصة وبالذات 

أم أخا في مقابل تدني مكانة المرأة، فهذا من شأنه تدمیر  في سیطرة أحد أهم أفرادها أبا كان

  .كیان المرأة والحد من ممارسة حریتها وزجها على هامش الحیاة وقهرها

فأول شيء یلفت االنتباه في مجتمعنا هو العالقة السلبیة التي تجمع المرأة بالبیت 

كفضاء تحكمه السلطة الذكوریة، فالبیت یشعرها بالنفور والضیق والضجر، والفراغ، وتتولد 

لدیها الرغبة في التمرد والثورة على السائد من ذهنیات وأوضاع وسلوكیات، وكان ذلك من 

یم االجتماعیة والعادات والتقالید، وفي الطرف المقابل نجد القیم الثقافیة خالل تأثرها بالق

الذكوریة التي علت من قیمة الرجل، وعاملت المرأة بالدونیة وسلبتها دورها وحقها في الحیاة 

مما ساعد الرجل ودعمه على ممارسة العنف ضدها، هذا ما جعل المرأة تشعر بالحقارة 

ترید « یعتبرها مجرد وعاء یعبر به عن فحولته، فالمرأة . مزا للعنفوالحقد تجاهه باعتباره ر 

للشهوات فقط جسد بال روح ویتعامل معها  ؛ فالرجل یراها وعاء (1)»منه حبه أكثر من جسده

  .من الحب والعطف على أساس مادي خال

صة كأّنها بصدد تبلیغ رسالة إنسانیة أخالقیة والخاو  المرأة في هذا المجتمع الذكوريف

ا من لحم ودم ملیئة بالعواطف شأنها شأن الرجل الذي ائنورة احترام المرأة واعتبارها كبضر 

تعیش معه في هذا الكون في عالقة لیس فیها عبد وسّید، فهي ترید تأكید ذاّتها، والوصول 

إلى طرح مجموعة من القضایا الخاصة بها، حسب رغباتها، وفق ما تطمح إلیه من حریة 

ه الرجل ببسول إلى ما ترتضیه نفسها بعیدا عن العنف والتسلط واإلرغام الذي محاولة الوص

  .حسب اعتقاد منها

غل توبهذا تنشأ معاناة األنثى بعد أن تنهب أنوثتها وتسلب حریتها وتكسر كرامتها وتش

فضیلة " للروائیة ) اكتشاف الشهوة(نجد في تجربة باني في روایة  مثلما لصالح الرجل

                                                           

  .39: م، ص2001، 1إحسان األمین، المرأة أزمة الهویة وتحدیات المستقبل، دار الهادي، ط): 1(
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لم یكن الرجل الذي أرید ولم أكن حتما المرأة التي یرید ولكننا « : قولها في" الفاروق

؛ هنا تصور لنا الكاتبة بدقة صورة الرجل الظالم، وتجربتها الفاشلة معه والذي  (1)».تزوجنا

أساء معاملتها منذ اللیلة األولى التي كانت بدایة لقهرها وتعاستها، معلنة بذلك عصیانها 

رغبة في تأكید ذاتها وفرض حضورها  يصارخ لتلك األعراف، فمعارضتها ه وتمردها وتحد

فهي منذ القدم ولحظة (...) كثیرة هي عذابات المرأة تتغیر وتتنوع أشكال معاناتها، « 

خروجها إلى الحیاة تالقي الرفض والنظرة الدونیة إذ تعد مصدر هّم وشؤم وعار على 

نشأتها األولى وهي مهمشة توأد وهي صبیة، ترغم على ؛ بمعنى أن المرأة منذ  (2)».العائلة

الزواج دون أخذ رأیها، فتركن في الرف بال قیمة، عكس الرجل الذي تقام له األفراح واللیالي 

وصل بها . ل البقاء، ومن أجل تحقیق طموحها، فالمرأة ظلت تصارع الرجل من أجالمالح

فضیلة "للمبدعة ) تاء الخجل(لة روایة التفكیر إلى حد كسر العائلة، كما نجد في قول بط

؛ فهي هنا ترید أن تجسد صورة المرأة (3)».سأكسرهم قبل أن یكسروني« ": خالدة" "الفاروق

الرافضة المتمردة، كي تثبت ذاّتها ولتسترجع هویتها، المستلبة من قبل الرجل الذي یمثل 

  .السلطة والهیمنة والقید

ولي الذي یسلك السبل المتاحة جمیعها من أجل فالرجل بالنسبة لها هو الشخص الوص

  .تحقیق أهدافه المرجوة، ومصالحه الخاصة

تتجاوز المرأة الصفات الحسیة التي یتمیز بها الرجل في وصفها له مستندة في ذلك على 

الصفات المعنویة النفسیة لكي تعطي الرجل أوصافا سلبیة تضعه في حیز الكره والمكر 

ولهذا تصفه بهذه  فهي ترى نفسها ضحیة مكر وخداع الرجل والخبث، تصفه بالقسوة

معتقدة بأّنه مصدر محنها ومعاناتها، فمجتمعنا  الرجل كل العتب واللوم علىالصفات، تلقي  

شدید المحافظة والتخلف، یضع المرأة في قائمة من المحظورات أّال ) األبوي(البطریكي 

                                                           

  .07:م، ص2005، 1لبنان، طفضیلة الفاروق، اكتشاف شهوة، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، ): 1(

  .2:سعاد طویل، الروایة النسائیة العربیة وخطاب الذات، مرجع سبق ذكره، ص): 2(

  .28: ص، م2003، 1فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، لبنان، ط): 3(
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مضمومة الساقین، وتمشي باتزان فاالهتزاز فعلى الفتاة أن تجلس باحتشام ...« منتهیة، 

؛ بمعنى أن  (1)»(...)وتسبل عینیها في محضر الرجال، والنظر إلى أعلى قلة أدب ممنوع

الرجل یعلن حصاره التام على المرأة، باعتبارها جسدا فقط ولیست كائنا واعیا ولها حق في 

التصرف یحصرها في دائرة التعبیر عن أحاسیسها وعواطفها الجنسیة والروحیة فهو بهذا 

وتتفاعل هذه الذات مع هذا الواقع بما فیه من ألم وحسرة وغبن وكل ما في ...«الالحیاة، 

الكلمة من معنى فتتفجر الذات داخلها، حیث یخرج الخرافي من الواقعي، والروحي من 

ة في ؛ هذا یعني أّن المرأة تقع ضحی (2)».الزمني والمطلق من النسبي والحق من الباطل

ما یجعلها تخرج ما مجتمع تكثر فیه أجواء المخاطر والمصائب وتقل فیه الثقة واألمان، م

فالمرأة تحاول التحرر عبر  ،داخلي والبوح به، كل ما سمحت لها الفرصة بتبداخلها من ك

فعل الكتابة التي احتكرها الرجل مدة طویلة وامتلك صناعتها، سعت عبر اللغة إلى تشكیل 

  . الضغوط والقیود التي تحاصرها من جمیع الجهات ذاتها رغم

  :اإلسالمي لآلخر صورالتّ : رابعا

مة، وهذا األمر على إطالقه، ولیس فیه فس اإلنسانیة بصفة عامة مكّرمة ومعظّ النّ  إنّ 

له عن سائر المخلوقات زه وفضّ م اإلنسان ومیّ استثناء لون أو جنس أو دین، فاإلسالم كرّ 

َن  ﴿: في كتابهبالعقل، قال تعالى  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ

ْلَناُهْم َعَلٰى َكِثیٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضیًال    .}70اآلیة  -اإلسراء{ ﴾ الطَّیَِّباِت َوَفضَّ

فالجمیع مفّضل على كثیر من خلق كریم عام وشامل للمسلمین وغیر للمسلمین؛ وهذا التّ 

، وهذا واضح في اإلسالمیةریعة كریم العام على كل بند من بنود الشّ اهللا، وقد انعكس هذا التّ 

 َشاءَ  َوَلوْ ﴿ : لقوله تعالى! اس أمر حتميآیات القرآن الكریم، ثم أّن مبدأ االختالف بین النّ 

  }11اآلیة  -هود { ﴾ ُمْخَتِلِفینَ  َیَزاُلونَ  َوَال  َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاَس  َلَجَعلَ  َربُّكَ 
                                                           

، 1النسـوي، دار الفـارس للنشـر، عمـان، األردن، طأحمد الزعبي وآخـرون، الكتابـة والمتخیـل، المهجریـة الجدیـدة األدب ): 1(

  .106: م، ص1999

للـدكتور عبـد المالـك مرتـاض، مجلـة قـراءات، "" وادي الظـالم"رابح طبجون، رحلة البحث عن الذات والمعنى في روایـة ): 2(

  .232: ، ص6جامعة قسنطینة، الجزائر، العدد
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وحده، أدركت أن  وجلّ  امة بید اهللا عزّ یعتقد أن الحساب یوم القیّ وٕاذا علمت أن المسلم 

 َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ ﴿: ر مطلقا في إجبار اآلخرین على اعتناق اإلسالم، قال تعالىال یفكّ المسلم 

  }99اآلیة-یونس{ ﴾ُمْؤِمِنینَ  َیُكوُنوا َحتَّى النَّاَس  ُتْكرِهُ  َأَفَأنتَ  َجِمیًعا ُكلُُّهمْ  اْألَْرضِ  ِفي َمن َآلَمنَ 

ا ردود أفعالهم تجاه ة إلى غیر المسلمین أمّ فمهمة المسلم ببساطة ألن یصل بدعوته نقیّ 

 اللَّهُ  َفُقلِ  َجاَدُلوك َوإِن﴿ : عوة فال یسأل عنها المسلم وال یحاسب علیها، قال تعالىهذه الدّ 

  ﴾)69(َتْخَتِلُفونَ  ِفیه ُكنُتمْ  ِفیَما اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َبْیَنُكمْ  َیْحُكمُ  اللَّهُ ) 68(َتْعَمُلونَ  ِبَما َأْعَلمُ 

  }69-68اآلیة -الحج{  

حمة واأللفة ة بالعدل والرّ اإلسالمیة الخاصّ ریعة ومن هذا المنطلق جاءت أوامر الشّ 

  .ة تشمل المسلمین وغیر المسلمینوجاءت عامّ ...والتعارف، وفضائل األخالق

 ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَِّتي النَّْفَس  َتْقُتُلوا وَال ﴿ : ففي شریعتنا اإلسالمیة نجد قوله عّز وجلّ 

  }151اآلیة  -األنعام{  ﴾ِباْلَحقِّ 

ریعة مطلق ال عام یشمل نفوس المسلمین وغیر المسلمین فالعدل في الشّ هي هنا نّ الف

  .أیتجزّ 

 َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  رَّبُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرةٍ  ِإَلىٰ  َوَسارُِعوا﴿ : وفي مسألة العفو قال اهللا تعالى

رَّاءِ  السَّرَّاءِ  ِفي ُینِفُقونَ  الَِّذینَ  (133) ِلْلُمتَِّقینَ  ُأِعدَّتْ  َواْألَْرُض  السََّماَواتُ   َواْلَكاِظِمینَ  َوالضَّ

  .}134-133اآلیة -آل عمران{ ﴾ )134( اْلُمْحِسِنینَ  ُیِحبُّ  َواللَّهُ  النَّاسِ  َعنِ  َواْلَعاِفینَ  اْلَغْیظَ 

 وجلّ  كما ذكر عزّ " الناس"بمعنى أّن العفو من صفات المؤمن، وهو عفو واسع یشمل 

حّض العدل المأمور به في اإلسالم  رأم وجلّ  بل أكثر من كل ذلك؛ أّنه عندما ذكر عزّ 

 َقْومٍ  َشَنآنُ  َیْجِرَمنَُّكم َوَال ﴿ : اس، قال تعالىى مع من نكره من النّ وأمر أن یكون العدل حتّ 

   ﴾ َتْعَمُلونَ  ِبَما َخِبیرٌ  للَّهَ ا ِإنَّا اللَّهَ  َواتَُّقوا ِللتَّْقَوىٰ  َأْقَربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا َتْعِدُلوا َأالَّ  َعَلى

  }8اآلیة-ةالمائد{ 

فقد  م،ى اهللا علیه وسلّ تي كان علیها رسولنا صلّ یلة الّ بتفسر لنا اآلیة الكریمة األخالق النّ 

ت فیه أخالق ر رع في كل خطوة من خطوات حیاته، مع أّنه في زمان ندبعا للشّ كان متّ 
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لة لالختالف فإن الرسول ظرة اإلسالمیة المتقبّ بالء، ومع النّ الفرسان، وعّزت فیه طبائع النّ 

: م كان یرجو اإلسالم حتى أللّد أعدائه، برغم شرورهم ومكائدهم؛ فیقولى اهللا علیه وسلّ صلّ 

، فكان »اببأبي جهل، أو بعمر بن الخطّ : لّلهمَّ أعّز اإلسالم بأحّب هذین الّرجلین إلیكا« 

  .ابهما إلى اهللا عمر بن الخطّ أحبّ 

ى اهللا علیه د عن سبیل اهللا، لم یورث قلب رسول اهللا صلّ اریخ الطویل من الصّ إّن التّ 

عوة یحتاجون طبیب، فجاءت هذه الدّ م شعور االنتقام، أو الكید، وٕاّنما شعر بأّنهم مرضى وسلّ 

قال اهللا رفض إنسان أو قوم اإلسالم،  اة؛ لذلك كان یحزن حزنا شدیدا إذلهم بالهدایة والعزّ 

  } 3اآلیة  -الشعراء{ ﴾  نُمْؤِمِنی َیُكوُنوا َأالَّ  نَّْفَسكَ  َباِخعٌ  َلَعلَّكَ ﴿ : یخاطبه وجلّ  عزّ 

  }8اآلیة  -فاطر{ ﴾َحَسَراٍت  َعَلْیِهمْ  َنْفُسكَ  َتْذَهبْ  َفَال ﴿ : ویقول أیضا

غط على را للضّ م لم یجعله مبرّ ى اهللا علیه وسلّ سول صلّ مع شّدة هذا الحزن إال أن الرّ 

  }256اآلیة  -البقرة{ ﴾  الدِّینِ  ِفي ِإْكَراهَ  َال ﴿ : أحد لیقبل اإلسالم، وٕاّنما جعل اآلیة الكریمة

ه ال ، ولكنّ یدعو إلى الحقّ ي حیاته التوازن الرائع المعجز، ق فمنهجا له في حیاته، فتحقّ 

  .یدفع أحدا إلیه مكرها

  :سامح وقبول اآلخر في اإلسالمالتّ : خامسا

عها الكبیر على راسات، وهذا راجع لوقْ سامح اهتماما كبیرا في مجال الدّ ت كلمة التّ یّ لقِ 

ا في حیاة الشعوب وصار ضروریّ فوس البشریة، وقد كثر تداوله بین الناس والمجتمعات النّ 

ل هو قبول اآلخر وهذا المعنى أي قبول اآلخر من المعاني الواردة التي تمثّ « سامح، فالتّ 

لذلك یجب (...) یا، وال ینتج عنها أي التزام أو مسؤولیة شرعیةواقعا، وال تضبط أمرا حسّ 

ول اآلخر دون أي ؛ معناه أن التسامح هو قب (1)»...ضبط المعنى بتحدید موضوع القبول

د معالمه قوانین أو ضوابط أو تنظیمات، فهو صادر من نفس اإلنسان، لكن اإلسالم حدّ 

                                                           

  . 157: م، ص1990، 1دار الدعوة للنشر، اإلسكندریة، ط ،"دراسة مقاربة"مصطفى حلمي، اإلسالم واألدیان ): 1(
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سامح والعدالة مع نه من نصوص قرآنیة تدعوا إلى التّ ة في الخطاب القرآني وما یتضمّ العامّ 

واللون  والعرقخلقنا شعوبا وقبائل ومّیز بیننا في الجنس  وجلّ  مسلم، فاهللا عزّ الاآلخر غیر 

َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا ﴿ : عاون، قال تعالىعارف والتّ ز واالختالف بهدف التّ وخلق هذا التمیّ 

اُكْم  ِإنَّ َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتقَ 

  }13اآلیة  -الحجرات{    ﴾)13( َخِبیرٌ  اللََّه َعِلیمٌ 

ناحر واالقتتال فاهم، ال للتّ عاون والتّ حاور والتّ اس للتّ خلق النّ  وجلّ  وهذا یعني أن اهللا عزّ 

غة اللّ في ا ي في أشیاء كثیرة إمّ فاآلخر قائم على مبدأ االختالف وقد یكون اآلخر مختلف عنّ 

ل كوین والنشوء األوّ ساللة واحدة منذ بدایة التّ ، واألصل البشري هو من ...قافةین، الثّ الدّ 

َكاَن النَّاُس ُأمًَّة ﴿ : بوا ال فضل لعربیهم على عجمیهم، قال تعالىعّ اس أو تشق النّ مهما تفرّ 

  }                                                             312اآلیة  -البقرة{  ﴾َواِحَدًة 

فالقرآن « وحید واإلیمان باهللا، دعا إلى التّ و عوب والقبائل الشّ  مل بینجمع الشّ  فاإلسالم 

على مبادئ األخوة والكرامة  سیتأسّ ات واآلخر، ید حول مفهوم الذّ اغة ووعیا جدم صیّ قدّ 

؛ وهذا (1)».حول احترام إنسانیة اإلنسان، فكانت نظرة اإلسالم لآلخر نظرة تقدیر واحترام

ة تمي إلى هویّ ة تجاه اآلخر غیر المسلم، الذي ال ینإیجابیّ یعني أن اإلسالم كانت له نظرة 

مة، دافعها الحب لهذا اآلخر واالهتمام به إلسالم جاءت من باب الرحّ لعوة فالدّ  ،اإلسالم

ْسَالمُ ﴿ :عقیدة ونظاما، فإسالمنا دین حق لقوله تعالى   ﴾ ِإنَّ الدِّیَن ِعنَد اللَِّه اإلِْ

  } 19اآلیة -آل عمران{

بمبدأ االختالف  لم یأتي من باب فرض الهیمنة أو إكراه أو إرغام، بل جاء لیقرّ  فاإلسالم

انات الخالدة أن اإلسالم قد جاء مستوعبا لكل الحضارات والدیّ اس، ومن الحقائق بین النّ 

                                                           

سعد فهد الذویخ، صورة اآلخر في الشعر العربي من العصر األموي حتـى نهایـة العصـر العباسـي، مرجـع سـبق ذكـره، ): 1(

  .35: ص
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َوالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو اْلَحقُّ ﴿ : ابقة، وجاء بأحسن ما فیها، لقوله تعالىالسّ 

  }31اآلیة  -فاطر{ ﴾ ُمَصدًِّقا لَِّما َبْیَن َیَدْیِه  ِإنَّ اللََّه ِبِعَباِدِه َلَخِبیٌر َبِصیٌر 

:   عدد سنة إلهیة كونیة في كل ما سوى الذات اإللهیة، قال تعالىنوع واالختالف والتّ التّ إن 

ِلَك َآلَیاٍت َوِمْن ﴿  آَیاِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي ذَٰ

  }      22اآلیة  -الروم{  ﴾لِّْلَعاِلِمینَ 

ومن خالل اآلیات القرآنیة یتضح اعتراف اإلسالم باآلخر، وقبوله، وتكریمه، واالندماج 

قافي نوع الثّ دافع والتّ سابق والتّ فاعل والتّ د على مبدأ التّ معه، واحترام خصوصیاته، فاإلسالم أكّ 

اختالف الدین ال یجوز  د أنّ لشعوب واألمم والقبائل، ذلك أن القرآن الكریم أكّ ا بینواالختالف 

ابن، نعم ذلك هو التصور اإلسالمي لآلخر، یؤمن بالتنوع لم أو التغّ أن یكون مدعاه للظّ 

                                            .                                                                                           واالختالف
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على مجموعة من المعطیات  "مشلمنى ب"للمبدعة ) تواشیح الورد( فتح روایةنت

یمكن  إذ؛ االجتماعیة والحضاریة لواقعنا العربي، فهي نص على قدر عال من المرونة

للمتلقي أن یتناوله من أي زاویة شاء، فالكاتبة ابنة هذا المجتمع الذي سلبت منه حقوقه 

قضیة الضوء على سلطت ) تواشیح الورد(الروائیة في روایتها أّن وانطالقا من هذا نجد 

/ اجتماعیة بالدرجة األولى، تمثلت في مشاكل الحیاة الزوجیة وعالقة األنا باآلخر، األنا

الغربي، هذه األخیرة تمثل ثنائیة مزدوجة، فالفرد / العربي، اآلخر/ الرجل، األنا/المرأة، اآلخر

یمكن أن یكون آخر حتى بالنسبة لنفسه، ویمكن أن یتحول بعد مدة إلى آخر وكل شخص 

  .آخر بالنسبة ألّي شخص على وجه األرضهو 

راع الموّلد لضغوطات ال حصر لها بین في ذلك الصّ  دیتجسّ  غایر بین األنا واآلخرالتّ ف

یمكن أن یكون صراع دون  صراع بین طرفین یوضع في حیزي اآلخریة، فال البشر، وكلّ 

التحلیالت والقراءات من خالل هذا الطرح تنفتح رؤیة المتلقي على مجموعة من ، وجود آخر

هي إّال قراءة وتحلیل حسب  هذه الدراسة ما، و خرآل حیث تختلف وجهة النظر من قارئب

سنحاول أّن نرصد أهّم ، لذا اء قابلة للنقد في أي زمان ومكانرأینا الشخصي، وهي آر 

 .المختلف اآلخرفي عالقته  بزت األنا العالقات التي میّ 

  ".منى بشلم"ل) تواشیح الورد(واآلخر في روایة تمظهرات األنا : المبحث األول

األبطال إّال " أنوات"ة وغیرها، ال تكتمل فیها وایة والقصّ الرّ  إن األعمال األدبیة كفنّ 

بوجود اآلخر المختلف، في حین نجد نصوص إبداعیة أخرى تكون فیها األنا بعیدة عن 

، التي تبرز )اآلخر/ األنا( رفان  دة لصورة الطّ ت أنماط متعدّ اآلخر، من هذا المنطلق تكونّ 

  . ا تطابق أو تنافر العالقة بینهمامن خاللها إمّ 

                                                           

المجموعـــات م، صـــدرت لهـــا العدیـــد مـــن 1980أیـــار مـــایو  12قاصـــة وروائیـــة وكاتبـــة جزائریـــة ، مـــن موالیـــد : منـــى بشـــلم

مجموعــــة ) احتـــراق الســـراب(روایـــات، ) عزفـــا علـــى أشـــواق افتراضــــیة(، )تواشــــیح الـــورد: (القصصـــیة والروایـــات نـــذكر منهـــا

  .قصصیة
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  :األنا العاشقة لآلخر: أوال

فة، نزیهة ومخلصة وایة، فهي فتاة مثقّ ة محوریة في الرّ شخصیّ " شهد"ة تعتبر شخصیّ 

: ، فتقول"یحي"لحبیبها وجیة وتقّدسها، تبدي اهتماما وشوقا كبیرا مؤمنة باهللا، تمّجد الحیاة الزّ 

مالكي أنت، وتغرید من جّنة الخلد وقطع متناثرات من رحمة ...ذكرتك یحي تراك تفعل بي« 

متى تروي عطش سنوات من الشوق، القلب جمر "...یحي"هللا متى تأتي ا یا...حمنالرّ 

  ال یهدأ القلب آهات تتقطع، ...ولهیب

  (1)».نعم وردة...وردة...القلب وردة

في مناجاتها ووصفها له، فهي تراه مالكا وتغریدا من " یحي" ل" شهد"وعشق یظهر حّب 

غبة وق والولع إلبراز الرّ بیر عن مشاعر الشّ اردة عمدت هذا الوصف في التعّ جّنة، إذ نجد السّ 

د مواقف وأفكارا تعّبر تجسّ " شهد"ذي طالما حلمت به، فهذه الشخصیة في العشق والحّب  الّ 

  .ل في طبیعة المرأة كأنثىتمثّ عن سلوكات كثیرة، ت

" شهد"صورة األنا العاشقة لآلخر من خالل شخصیة ) تواشیح الورد(روایة  شّخصوت

ة أن تضاهیه في التي تبدي حّبها وولعها وعشقها بجنون على أّنه عشق ال تستطیع أي قوّ 

  .الكون

لعشق الكبیر حیث نجد اآلخر في بدایة العالقة بینه وبین األنا، لم یكن على درایة با

رجل یتردد اسمه في نفسي منذ سنوات " یحي"كان ...« : له، إذ تقول" شهد"الذي تكّنه األنا 

ویهمس صوت خافت في الفؤاد أّنه الزوج، وتوسم الفؤاد فعشق سّرا، ودام الكتمان إلى أن 

   (2)».لفظته الغفلة، ال تدري ما تصنع بي أیامي السائرات

                                                           

  .13: م، ص2012، 1منى بشلم، تواشیح الورد، دار األلمعیة للنشر، الجزائر، ط): 1(

  .10: ، صالمصدر نفسه): 2(
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في « : ، عن مدى عذابها وهي تنتظره، فتقول"یحي"لآلخر  "شهد"وتعبر األنا العاشقة 

جل الحلم، الذي أراقبه من بعید، ال وج، فخّبرتها عن الرّ انصرافنا سألتني إیناس عن هذا الزّ 

من  أجرأ حتى على مواجهة عیونه، أخاف أن یقرأ حروفي المستترة الیسیر افتضاحها، فأفرّ 

 ققبل أیام وجها لوجه، ولم أجد مفّرا من طر  ظرة، محض صدفة التقیت به،اللقاء والنّ 

كاد یقرؤني یحب لوال رفیقات سحب وصولهن لحظة الغوص فیه وأمتعت النظر ...الحدیث

  ...فیعرف...ع نحوي دون أن یلحظبالتطلّ 

عاشقا ما أزال أنتظر، انتظرت سنوات، ویمكن أن أنتظر آخر، األهم أن یرفرف 

   (1)».نحوي

إلى أّنه یبقى الشخصیة المسیطرة التي " یحي"ز به شخصیة ورغم الغموض الذي تتمیّ 

  .وأحاسیسها" شهد"تشغل تفكیر الساردة 

یحي كان رسما « : قائلة" شهد"على لسان " منى بلشم"وهذا ما تناولته الروائیة 

 یحي قال دوما أّني نعمة، وأّنه یشكر اهللا الذي أهداه إّیاي، ولم یعلم أّنه .أنیقا بهّیا...مغایرا

أعشق كل الذي  .یقول أّنه یعشق حیائي...رحمة مهداة للقلب، لم أكثر امتداحا خفت غروره

ومانسیة، إّنه لحن یبدي یحي، كنت ال أكاد أصدق، رّبما ألّنه ال یشبه حّب األفالم الرّ 

وعاد القلب وردة، وردة ...أتركه بین یدي رّبه« : ، وتقول أیضا واصفة زوجها (2)».جدید

؛ نجدها من خالل هذا  (3)».وال أعرف بم یصف قلبه، رّبما مثلي یقول أّنه وردةفؤادك یحي، 

وج الذي یعینها على محنتها في هذا العالم الملّون، بهذا الوصف ترسم صورة مثالیة لهذا الزّ 

تكشف عن عمق العالقة بینها وبین زوجها، فالبطلة تصفه بإحساس مرهف وتعتبره مختلفا 

الخ ...قة، الجمالحسن التعامل مع الناس، الرّ : دالالت كثیرة منها وهذا الوصف یحیل إلى

                                                           

  .11:، ص منى بشلم، تواشیح الورد ):1(

  .19: ، ص المصدر نفسه ):2(

  .52: ، صالمصدر نفسه ):3(
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 وهذا ما یوحي إلى ثمرة العطاء الجمیل والحب المتبادل بین البطلة وشریك حیاتها، وكأنّ 

" شهد"ة هذه العالقة، فتقول دسیّ الكاتبة ترید عبر سردها الروائي أن تؤكد للمتلقي عن مدى قُ 

یحي یفاجئ القلب، یقول أّنه أخذ لي عطلة مرضیة، وقد  «: رة عن مدى سعادتهامعبّ 

أریجها  حو فانقضى األسبوع ویمكنني المعاودة، لیست وظیفتي ما جعل ورود الفؤاد تتفتح، فی

، بل هو الحرص على فرحتي، یحي دائما یضع دهشتي، قلت أّن علّي یحي عطر سماءی

" یحي"، اهتمام  (1)»...یكون لسبب أقوى، قال أّننا سنقرر معا وسنيه ال یفاجئترك العمل، ردّ 

عبة من العشق والولع رور، كما بعث في نفسها المتْ جعلها تعیش حالة من الفرح والسّ " شهد"ب

التفاؤل الذي جعل قلبها یتفتح كالورود التي یفوح أریجها بعطر السماء، فالحّب هو أحد هاته 

فالكاتبة في هذا المقطع ترید أّن تلّمح ه، تالمشاعر التي لیس باستطاعة الجمیع فهمه أو تجرب

عور الذي عبارة عن إحساس سامي وفعل عظیم، وهو الشّ " شهد"بأّن الحب في حیاة البطلة 

 .فوس وترویضهایستطیع تهدئة النّ 

  :المختلفاألنا ورفضها لآلخر : ثانیا

كانت مدیر المدرسة التي " كمال"یتمظهر اآلخر في الروایة من خالل شخصیة السید  

بل السّ  جمیع یة غیر مسلمة، رجل وصولي وانتهازي یسلكطالبة بها، فهو شخصّ " شهد"

تحمل نوعا من األنانیة والظلم " كمال"المتاحة من أجل تحقیق أهدافه المرجوة، شخصیة 

ماذا ...ال« ة وهذا ما تجسد على لسان الساردة، والخداع والخبث، مجرد من مبادئ اإلنسانیّ 

، السید كمال یشغل حیز كبیر من  (2)»ال من الرجولة ما یبلغه الوفاء بعهودأقول، لیس بكم

ك ببث الشّ " یحي"و" شهد"وجیة بین ، فهو یحاول خلخلة استقرار الحیاة الزّ "شهد"حیاة البطلة 

أتسمعین، ال أحد أبدا قد یعینك على ...ال أحد« : یقین، ویتمثل ذلك في المقطع التاليوالالّ 

كل المتدینین  ؛تأتیك األیام بخبر یقینسزوجك الذي اخترت ألجل الدیانة،  وال حتى...دینك
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إّنه لم یتمكن وحسب مما  ،یتملقون، یتظاهرون، ینافقون، سیرحل مع أول عاهرة تبتسم له

، عند أول فرصة ینقلبون، هل أذكر لك أسماء من حیك، جیرانك الذین كانوا اتخالینه فسوق

على حقائق محرقة " شهد"؛ من هنا تستیقظ البطلة  (1)».األسماءملتزمین وانقلبوا هل أذكر 

القیم  تشیت هویتها وتهدیمة البطلة ویحاول ر خصوصیّ وال، فاآلخر یدمّ تهدد اعتباراتها بالزّ 

فض، فاآلخر ال یحترم حدود جه نحو االلتباس والرّ فالعالقة بین الذات واآلخر تتّ ، ائدةالسّ 

في تحدي موهوم " شهد"إدخال البطلة " كمال"ید اوالت السّ ل ذلك في محاالختالف، ویتمثّ 

« ": شهد"لك في قول الكاتبة على لسان ذد یقین ویتجسّ ك والالّ وحصرها ضمن دائرة الشّ 

أطیل التمعن وال أجد الحلول، تكشف العبارات أخیرا ما سترت  ألغازاوٕایناس تستر  نظراته

شهر یقابل فیها مومسا تراه یصبر أم أّنه یزیغ العیون، یرید المراهنة على صبر یحي، ثالثة أ

؛ اآلخر یتخذ مركزیة محددة بوصفه  (2)».یصرخ الرفض مّني أن ال تقرباه...كما زاغو قبله

اح من وجوده نتیجة بالخطر وعدم االرتیّ " شهد"دخیال ذو مالمح باهتة یقابله شعور الذات 

 جاهدامن معرفة اآلخر وجهلها به، فهي ترفضه كون اآلخر یسعى " شهد"عدم تمكن الذات 

، فهو یرى نفسه )اآلخر(وٕاعادة صیاغة جمیع مرتكزاتها وفق تطلعاته  لطمس هویتها العربیة

  . هامشك المركز والذات

، فهي شخصیة "شهد"هي األخرى تمثل الجانب المظلم في حیاة " إیناس"ونجد شخصیة 

دیقة المقربة تعتبرها الصّ " شهد"لتربكها وتشوش تركیزها، " شهد"دة تسیطر على حیاة متمرّ 

" شهد"وتصف الكاتبة هذه األحداث على لسان ، یة تشاركها كل أسرارها وأحاسیسهاوالمثال

ة كنت أدخلتها مدرسإلى جرف من لهب تسیر أقدامها، ، الغد خلتني أسوقهاإلى یوم « : تقول

إكراما إلطاللتي هو سیبقیها إن  أنوباإلدارة صارت متدربة، قال المدیر ، بها أنا طالبة

كما أعرفها الفّن في كّل أداء وهي  ...ت مواهبها وعدته انبهارا، وبالغا من إعجاب، فهيدجا
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، لكن إیناس تكسر كل التوقعات  (1)».صدیقتي إیناس ...إصغاء متأن وروح ومرح

" شهد"تسلطة والمخادعة، فهي تحمل في قلبها نذر الشر اتجاه صدیقتها بشخصیتها الم

" شهد"یكون زوجا لها فخاب ظّنها وخذلها في رغبته بالزواج من  أنبسبب رجل تمنت 

" شهد"ك في قلب ودفعها إلى زرع الشّ " إیناس"في نفس  اها هذا ما ترك أثر نال عدصدیقتها ب

على عالقة مع زوجها كوّنه طبیبها التي تراجعه لمعالجة ورم بمكالمة هاتفیة تخبرها فیها أّنها 

: المسائي بالمستشفى، في قولها بصدرها، وتخبرها أّن زوجها یعاشرها سّرا في أثناء دوامه

اتصلت إیناس .كانت صدیقة األیام الخوالي...فإلى أن تقطعت أوردة األمان برّنة هات«

لیقیم حیاة  ،إّال أّیام، ویهدم ذكرى جمعتني بهتخبرني أّن زوجي یحي یواعدها، تقول ماهي 

وشّكها المدّمر الذي یذهب بكل جمالیات الحیاة حیث " شهد"؛ من هنا تبدأ معاناة  (2)».جدیدة

التي " إیناس"نجد الذات األنثویة في مواجهة الخیانة الزوجیة المزعومة من قبل صدیقتها 

فالصدیقة لم تكف  ...«: ات للحب تقولمن ممارس" یحي"تقص علیها ما یدور بینها وبین 

عن االتصال وٕاعالمي بأمر الحب الناشئ بینها وبین زوجي، وكنت أراقبه، وأفتش عن 

حّتى جاء یوم حملت  ،حروف الخیانة بین نظراته والعبارات، وال أكتشف الّسر، وال ینكشف

 تاعمة، وقباللي فیه نبأ صدقه قول یحي، هي تقول أّنهما شرعا یعیشان الحّب لمسات ن

، هذه األحداث المتوالیة خّلفت خیبات  (3)».وأّنه بعد أّیام سیحضر للمبیت عندها ،حاّرة

فهي تعاني من تمّزق نفسّي في حیاتها الّزوجیة بسبب " شهد"وجدانّیة وآثار مؤذیة للبطلة 

الكّف عنها أدمنت إیناس، أنا أدمنتها، لم أعد أقدر عن  «:ویتمثل ذلك في قول البطلة كالشّ 

عن كلماتها، شغف عات بنفسي لإلصغاء ال لسبب، أو رّبما هو لسبب واحد تذبیح الفؤاد 

؛ فالّذات فقدت الثقة باآلخرین  (4)».وٕاحراقه، عّله یكّف عن خطیئته بعشق امرئ ال یقّدر حّبه
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 وذلك لعدم شعورها بالراحة واالستقرار، فهي تعیش اضطرابات نفسیة مّما أدى إلى تدهور

لكن إیناس لم تكن، لم « : وهذا ما یتجسد في قول الساردة .العالقة الزوجیة بینها وبین یحي

تمسك عني نباحها، وبالنفس رغبة ال تجف لسماعها، أكتمها، أقفل هاتفي، دون أن أشعر 

دون أن أدري، ضغطت بكّل الغضب المشتعل في الّنفس، أطفأته في ...بین أسناني وضعت

أركض نحو الهاتف أّتصل تخبرني أّنه وصل لتّوه ...إیناس... «:یًضاوتقول أ (1)»لحظة

أمّد یدّي أقطع اتصالي ...هي تمتلكه...فهي ال تخافه...عاصف، ستكون لیلة من الجّنة

 من خالل زرع الّشكّ " شهد"؛ یتبّین من هذا القول أّن إیناس تسعى إلرباك نفسیة  (2)».بإیناس

  .الّزوجیة وتدمیرهاوتشویش تفكیرها وخلخلة حیاتها 

اآلن تحدیدا بعد  «:تحطیم حیاة صدیقتها، فتقول شهدل فإیناس ظّلت تسعى بكّل الّطرق

بأن " یحي"أن خّبرت إیناس، تراها هي أعلمته، تراها تخّطط لقطع كّل سبیل بیني وبین 

إیناس لم تمّل من أالعیبها وأكاذیبها فالّشر أعمى بصیرتها  ؛ (3)».تورطني مع الّسید كمال

ّل واألخیر إبعاد شهد عن زوجها و دفها األهیومّیا، " شهد"ثابة كابوس یطارد أصبحت بم

  . والفاق تهمة الخیانة لها مع الّسید كمال

  :األنا وقبولها لآلخر المختلف: ثالثا

شخصیة إیجابیة تحترم " شهد"المختلفة عرقیا ودینیا عن شخصیة " آبي"تعد شخصیة 

، ویظهر "كمال"و " إیناس"االختالف والتباین بینهما، فهي آخریة تختلف تماما عن آخریة 

التي یسودها االحترام والمحبة؛ إذ تقول  ")آبي" اآلخر/  "شهد" األنا(ذلك في عالقتهما 

محاوالت إقناعي بالّلجوء إلى بیتها، لكن منیعة أسوار الكبریاء، عندي  أطالت آبي« : الساردة

بعد جهد لكرائه، لم تمانع  كان البّد منها لحمایة البقیة من النفس دعوتها للبیت الذي وقفت
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عن مدى " شهد"، وتعبر  (1)»بل تفحصته مع أنه لم یحوي ما یمكن التمعن به دخلته

ال أدري ...لهذه الفتاة ال تشبهه ال شكال وال من حیث ا «: فتقول" آبي"إعجابها بشخصیة 

من هذا اإلحساس الّذي تخّلفه في النفس، إّنها تخّلف ارتیاحا وتغرس اطمئنانا ال یعرف له 

سألت عن جمالها الذي یختلف عن ...المرء سببا، لم أكتم حیرتي سألتها هذا الفرق بینهما

تخلفني آبي بهذا « : ، وتقول أیضا (2)».ّنها أوروبیةتقاسیم وجهه، ردت أّنها أخته بالتبّني أ

المنزل وحیدة منعزلة عن الحیاة والعالم الذي كنت أشتهي، كم أقبلت على الحیاة، كم 

أحببتها، كم اشتهي كل لحظة من العمر الحلو منه والمّر، كنت أتذوق أتعّرف اسم كل 

عرقیا ودینیا إّال " شهد"عن " آبي"، على الرغم من اختالف  (3)».حادث وأحس بطعمه فأمّیزه

مغایرة عما كانت علیه، فهي ترى في " شهد"أّن التفاهم یسود عالقتهما، بحیث أصبحت نظرة 

فتحت بیتها دون أي مقابل وكانت السّند " آبي"فاألمان واالستقرار النفسي وراحة البال، " آبي"

ل رمزا لإلنسانیة رغم اختالف تمثّ " آبي"ففي غیاب سند العائلة والزوج، " شهد"لالوحید 

تراقب عیني آبي ویسرقني « ": شهد"حضارتها وثقافتها وعقیدتها، وهذا ما تمّثل في قول 

الّزمن، وتمّر األیام ال تخلف وراءها إّال ذكرى جمیلة المرأة آوتني وأحبتني قبل أن تعرف من 

  . (4)».أنا، كل زادها الثقة نحوي

المي وتمجده على الرغم من اختالف عقیدتها ودینها تحترم الدین اإلس" آبي"وكانت 

شغل مذیاعها، ونصغي للترتیل، لسكن الّروح الحیرى، هذه الّسیدة لم تعرف « ": شهد"فتقول 

القرآن قبال، تكتشف سطوة القدسي علیها، وٕان كانت الجهل، أو رّبما هي الكفر، أنا لم 

أحیانا أخالها تفرق في هذه الكلمات أسألها، سند رأسها إلى صدري وتموح العیون منها، 
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أنا عرفت دیانات « ": آبي"، وتقول  (1)».القدسیة، تراه القلب منها یئن عند صوت الحق

كثیرة، وطبعا عرفت اإلسالم عن قرب لقد عشت بالجزائر أكثر من عقد، لكّني لم أكن 

وذلك من خالل حیاة  ،بة أهمیة التسامح الدیني؛ توضح الكات (2)».مطلعة على التفصیالت

تقدم لنا ) تواشیح الورد(وتفاصیل حیاتهما الیومیة، فمن خالل روایة " شهد"بوعالقتها " آبي"

صورة أقرب إلى الواقع والثقافة المتسامحة في صورة الذات المسلمة مع اآلخر الكاتبة 

ي الذي وٕابراز السیاق االجتماع" شهد"و " آبي"لالمختلف عن طریق سرد الحیاة الیومیة 

  .تتحرك فیه شخصیات الروایة

أّنها كانت تزور المسجد لتتعلم « : تزور المسجد فتقول" آبي"أّن صدیقتها " شهد"وتذكر 

هذا الّدین، وأّن إمامه خّصها بمجموعة من الكتب، تجعلها تعرف الّلب من هذا الذي كانت 

واالنفتاح على الغیر وتسعى ؛ الكاتبة تؤكد على تشجیع ثقافة التسامح  (3)».تلمح القشرة منه

" شهد"إلى تأسیس صورة راقیة لهذه الثقافة، فترسم من خالل ذلك صورة رائعة للتكافل بین 

، ویتبّین ذلك في طریقة المعاملة والعیش والممارسة الیومیة، كأّنها ترید أن "آبي"وصدیقتها 

  .ین المسلم ومن یخالفه الّدینتكشف للمتلقي أّن اإلیمان باهللا إیمانا حقیقیا، یعّزز الموّدة ب

" جسر سیدي راشد"و" قسنطینة"تستحضر المكان بذكرها لمدینة " شهد"ونجد الساردة 

أنا عشتها على مدى شهور، غاب عن عیوني « : فتقول" آبي"أثناء حوارها مع صدیقتها 

سل محّبة أر ...أدعوها للتبّصر...لكن انظري...السّند والعون في هذه الحیاة العالیة األمواج

« : ، وتقول أیضا (4)».آبي، ورأیت كم جمیلة تلك األیام التي قضینا معا...منه إلى قلبك

تتفتح البصائر وهي هنا بمدینة ابن بادیس اإلمام الشارح البد أغلق المفاتیح جمیعها حتى ال 

 تنزل قطرة واحدة من ضیاء یفضي بهذه المدینة ویفتحها معبدا معلقا بین السماء واألرض
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 (1)»...وأدعي أّني ال أدري...إلى سیدي راشد سقتها تتوسل الخطى من القدمین، كنت أدري

على الجمال واستحضار تاریخ المنطقة إضافة إلى التراث العریق دل األماكن في الروایة تف

" آبي"تستحضر المكان لصدیقتها " شهد"التي ترید الكاتبة استحضاره في الروایة، ونجد أّن 

سیدي "والمدینة هما داللة على األمل والروعة، فجسر " سیدي راشد"بأّن جسر  لتشید لها

فهو بمثابة المتنفس لهمومها على الرغم من " شهد"یمّثل الملجأ والمنفذ الذي تتمسك به " راشد

  .ألمها وحزنها

عّلها ترى معجزة ماثلة عند عتبات « : مدینة قسنطینة فتقول" آبي"ل" شهد"وتصف 

دخلها وال هي تغادرها، ثّم خطوات أخر إلى ما وراء الّظهر من هذه المدینة إلى العیون ال ت

راقبي مدینة تحاول أن ترقى ...طریق أرادته قسنطینة وسط جبل فوق واد على الهوة الهواء

معارج السّماء لكّنها ال تنس أن ترتبط بتربة األرضیین الّذین هم نحن، إّنها تتوّسط الطریق 

وها نحن وهاهي إثبات إعجاز، للمدن آلهة كما ...هبوط الذي إلیه مصیرنابین الجّنة وال

ألبنائها آلهة، كما لك الّبد من آلهة، وهاهي مدینة تحكي فأصغي لصوت الجمال ستخبرك 

ال قسنطینة أّم واألمهات ...قسنطینة ال تبخس أحدا الّنصح...عن كل من عبدت ولك الخیار

ا الكاتبة قسنطینة بصورة الحضارة الراقیة ذات القیم ؛ رسمت لن (2)»...یبخسن النصیحة

بأن تكون قسنطینة هي المالذ لها كوّنها األّم " آبي"تنصح صدیقتها " شهد"العالیة، لذا نجد 

لذلك ارتبطت " شهد"لالتي ال تبخل على أبنائها النصیحة، فقسنطینة كل شيء جمیل بالنسبة 

  .بها ووجدتها بدیال ألحزانها وهمومها

داللة األمل : لنستنتج في هذا الطرح أّن مدینة قسنطینة حملت دالالت متنوعة منها

الخ، إضافة إلى فضاء المدینة الذي یتخّلله مجمل األحداث ..والمستقبل والمنفذ والجمال واألمّ 

  . وحركات الشخصیات وهذا ما ینطبق على قسنطینة مدینة الجسور المعلقة
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  :المونولوج والمناجاة: رابعا

یعد الحوار الداخلي أحد أنواع الحوارات في النص الروائي، كما أّنه الخطاب المباشر  

الذهني، یعد من أهم اآللیات التي یعتمد علیها الروائي لضخ المزید من المعلومات عن 

شخوصه وسماتهم، وتوضیح دوافع الشخصیات ومواقفها من خالل الحواریة بین الشخوص 

ه الكشف عن األفكار الباطنیة لشخصیة من أحاسیس ومشاعر في الحوار الداخلي یراد من

نسیج النص، یسمح بالنفاذ إلى مواطن الشخصیة وأعماقها النفسیة، هذا ما لجأت إلیه 

، ونحاول فیمایلي الكشف عن )تواشیح الورد(في روایتها " منى بشلم"الروائیة الجزائریة 

لشخصیة المتأزمة في لفي العوالم الداخلیة استخدام الروائیة لهذه اآللیة للدخول والغوص 

الروایة فهي تعاني من تمزق نفسي وشك قاتل تشكو عدم القدرة على أداء فعل حیاتي یسهم 

لداخلي في خلق حركیة في ساهم الحوار احیث في تحول الذات في عالقتها مع اآلخر، 

لصارخ، عن صدمة كوّنه یستنطق باطن الذات، ویعرض المسكوت عنه في صوتها االروایة 

العشق والخیانة، من خالل هذا جاء الحوار الداخلي مفصحا عن هذه الوقائع عبر أحداث 

  :سردیة كاآلتي

 ".إیناس"مدیر المدرسة وصدیقتها " كمال"والسید " شهد"العداوة بین الشخصیة المحوریة  -

 ".إیناس"و" شهد"عالقة التوتر بین  -

 ".شهد"المزعومة مع زوج " إیناس"عالقة  -

 ".إیناس"التوغل في كراهیة وغیرة  -

 ).قصة حرمانها من المیراث(وأخیها " شهد"عالقة الجفاء بین  -

وللكشف عن دواخل هذه الشخصیة المتأزمة لجأت الكاتبة إلى تقنیة الحوار الداخلي 

الذي صرحت من خالله الشخصیة عن خوالجها ومشاعرها إزاء ما یحیط بها، یتجلى ذلك 

ال أكثر من كلمات منذ البدء ...هو ذا الحب إذن« : للبطلة مع ذاتها تقولفي حوار داخلي 
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أنا أعیش مع رجل ال یتقن إّال الكلمات، ال یفهم لغة الفؤاد، الحب ال یخدع وال یخون 

   (1)»...ربما من الیوم األول لم نكن أكثر من كذبة عشت الوهم وحدي...یحي...وتخذلني

  شهد ...انتهى الحب« : وتفصح البطلة في حوار داخلي آخر فتقول

  وانتهت اآلمال بإعادة اإلعمار

یحي هل أحزمها الحقائق أم ...أنا ما أزال أحبك، ما أزال أحلم بالعودة...لماذا یحي

انتظر أن تطلب مني حزمها، تراك تطلب یوما أم تطرد، ال أقدر على رسم الوجه الثاني لك 

في الروایة " شهد"؛ من خالل هذه المقاطع تفصح الشخصیة المحوریة (2)».ال أقدر...أنا حقا

تعلن فیه داخلي عن ذاتها المتألمة، هي تعبر عن معاناتها من حزن وأسى في مونولوج 

الذات عن قلقها وعدم استقرارها وأنینها من الواقع الذي انعدمت فیه قیم الحب ومبادئ 

  .اإلنسانیة

نعات للثقة، هل یااس، وزرع وردات نیحاولت قطع إ« : ي مقطع آخراردة فوتقول الس

أنا ...یلها یحيمریرة مخالب الخیانة بین مفاصل النفس، مرارة ال تتخ...أفتش عنك أین أجدك

یحي ما عادت الحیاة تساوي أكثر ...سمي وآمالي وصرت الحلم، واألملاأحببتك حتى نسیت 

  . (3)».د كان الرضاانتهى الحب وانقضى عه...من بسمة رضا

بین موقعها كزوجة یتجاه الذات الخائنة و " شهد"بطلة نجد المونولوج هنا یرسم مشاعر ال

وٕانسانة تحب وتعشق فجاء الحوار یرصد حالتها النفسیة في عالقتها مع زوجها ونشوب نار 

هذا الحب في قلبها من جهة، وصدمة العشق والخیانة من جهة أخرى جراء الهزات العنیفة، 

ینیر الصبح على أصفان ال تغفو، وال تتوق « : ما أدى إلى اضطرابها تقول محدثة نفسها
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لإلغفاء، لیت الصبح ال یحل بها، لیت الجفون تغمض على األبد، ال ترمق الحبیب بعد لیل 

  . (1)»...لیت نهایتي قبل نهایة بیتي الصغیر...الخیانة

ن یلج الصبح، رافضة لهذا العالم تظهر الذات هنا ساخطة على الواقع، رافضة أل

الملوث الذي ال یحترم الحب وطهارته، البطلة أیقنت أّنها تعیش بال أمن عاطفي وأمان نفسي 

أقابل المرآة، ثوب ...«: من خالل تمنیها الموت لنفسها على أن تخسر بیتها، تقول أیضا

یمكنه أن یصبر على امرأة اد یصبر على امرأة یملكها، أال كلكّنه ال ی...مغر، جسد متناسق،

، أغلق هاتفي ...الحق له فیها، أشك حقا في صدقها، تكذب هي دون شك وهو الصادق

ل أن تتخلص او اردة هنا في حدیثها مع نفسها تح؛ الس (2)».وانتظر إقبال زوجي على العشاء

  .كونالذي یطاردها وٕاقناع نفسها أن زوجها ال تغویه أي امرأة في هذا ال" إیناس"من شبح 

كمكان في حوارها  مرة أخرى في موضع آخر نجد الساردة تستحضر مدینة قسنطینة

إّنه لون خاص من الغزل، « : الداخلي مع نفسها، فهي بمثابة المخدع والمعبد لها، تقول

وأنت شهد ألیست قسنطینة معبدا لك ...هذه المدینة معبد مفتوح على فتن الخلق،...لقسنطینة

القداسة، به أقیم الصالة عسى أبلغ اإلقامة باالحتساب هللا المتعالي  أیضا، مخدعي هو أرض

أحمده وأثني علیه هو موفقي إذ أجانب كل محرم، ربي متى علي باإلقبال على كل ...الجبار

  ...ما یرضیك

  (3)»...یاهللا...یا رحمن...یاهللا                                

تراها المنطلق المكاني الذي تلجأ إلیه لتنفس عن الساردة تعدد مزایا مدینة قسنطینة، 

  .ذاّتها، أرض القداسة التي احتضنت مشاعرها وذاتها

: كسند لها متسائلة في حیرة من أمرها، تقول" سیدي راشد"تستحضر الساردة أیضا قنطرة 

كیف أخبر یحي، تمتد الخطوات على قنطرة سیدي راشد تستجلب األعذار تساءل كیف « 
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قد یكون البوح نهایة ...أین ابدأ الحكایة من الیوم، أم من بدایة كانت قبل أشهر أخبره، من

علّي إصالح كل األعصاب قبل أن توقف دفق حیاتنا متى ...أخشى ما أخشى فقد یحي،

   (1)».ینجلي الكابوس

موم واآلالم إلى قنطرة سیدي راشد وتتقاسم معها كل اله" شهد"مرة أخرى تلجأ الساردة 

مت فالساردة تبحث عن الخالص والحل لمشاكلها الزوجیة وتتساءل صني منها في التي تعا

شخصیة متأزمة عاطفیا " شهد"فعن الحل الذي ینقض حیاتها الزوجیة من حافة االنهیار، 

تعاني من التشتت والضیاع في أفكارها، وٕازاء شخصیة كهذه فإّن الروائیة بحاجة لضخ المزید 

في " منى بشلم"فتلجأ الكاتبة ) المتأزمة(اخل هذه الشخصیة من المعلومات للكشف عن دو 

إلى استحضار تقنیة المناجاة وتجمع بینها وبین الحوار الداخلي في ) تواشیح الورد(روایتها 

: قالب ممیز فتعبر عما یختلج نفسها مناجیة اهللا عز وجل بطلب الهدایة لزوجها تقول

، وأصلي لیغفر اهللا له، وأكتم عنه ألستر معصیته وأنتظر أن یهدیه اهللا...وأكتم بالقلب...«

عّل اهللا یغفرها سرا قبل أن تنكشف، وهو یفضحني ویغتصب عفّتي ماذا أملك غیرها لماذا 

   (2)»...لماذا...تفعل بي هذا

أستغفر اهللا، لیسترك الساتر بّسره ویهدیك سواء ...یاهللا« : وتقول في مناسبة أخرى

   (3)».سبیله، إّنه هو الهادي

كل الساردة هنا تستعین باهللا عز وجل أن یعینها في كربتها ویهدي الزوج ویحفظه من 

  .شّر، ویطمئن قلبها من موجة الّشك

 في موضع آخر تصرخ البطلة مناجیة الموت في صورة األم واألب فهي تفتقد لسند 
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لم خلقتني ضائعة بال دفة وال  لت دونيوأنا، أین أمي أنا، لم رح« : األسرة، تقول

   (1)»...شراع

أین األمان أبي، أین لیال سهرتها ال تنام أین أیام قضیتها ترتحل تائها « : وتقول أیضا

آه أبي حتى الجسد ما عاد ...في أرض اهللا تجمع لي وأخي زادا یقینا عند الغد

   (2)».أبتي أین رأفتك...یطاوعني

ألم واألب أفصح عن مفارقة ها للموت في صورة االحوار الداخلي للشخصیة ومناجات

ها، فالبطلة تلجأ إلى مناجاة األم في حوار داخلي نفسیة حرجة تعیشها في جوانیتها وذوات

  .هروبا من الواقع المّر واحتماء من الموت المتكرر في حیاتها والغدر الذي تعیشه

خالقها بصوت مسموع وانسجاما مع إیمانها باهللا عند اكتشافها أّن  مناجیة" شهد"تصرخ 

  : عقیم، تقول" یحي"زوجها 

  یا رحیم...ارحمن... یاهللا« 

  ...یا جبار السموات واألرض برحمتك أستغیث

  ربي هّب لنا من لدّنك صبیا، فإنك تقدر وال أقدر

  ...أنت خلقتني ولم أك شیئا...ربي یا حبیبي، یا موالي وخالقي

  ولو طفال واحد...ربي هب لنا من كریم فضلك طفال

  معجزة من عندك، كما كان نبیك یحي

  ربي ولى زمن المعجزات، لكنك الثابت ال تغیرك السنون

  یاهللا...مالك الملك تهب رحمتك لمن تشاء

  (3)»یا رب...برحمتك أستغیث

  

                                                           

  .79: ، صمنى بشلم، تواشیح الورد): 1(

  .103: ، ص المصدر نفسه ):2(

  .50،49: ، صالمصدر نفسه): 3(



 "�شلم�م��"ل) تواشيح�الورد(ال�و�ة�و�خر����رواية�الفصل�الثا�ي�����������������������
 

 
54 

ومؤامراتها لتفریق بینها وبین زوجها " إیناس"ال تكتمل بسبب أكاذیب " شهد"لكن فرحة 

  . بسبب الشّك المزعوم من صدیقتها" یحي"هذا ما أدى إلى طالقها من 

أنت السید أنت الكریم، وأنا عند بابك أطلب ...یاهللا« : مناجیة اهللا عز وجل "شهد"تعود 

جي أن یقلق، لیس لبشر أن یقنط من رحمة رحمتك، وأثق بكرمك، ما كان على زو 

   (1)»...الرحمن

لم تشعر بالراحة واألمان إال بمناجاة  -الجمیع خذلها-اآلخرین بلثقة فالساردة بعد فقدان ا

  .خالقها، وحده عز وجل قادر على كل شيء الرحمان الرحیم، وتؤمن بالقضاء خیره وشره

علّي أن « : لت إلیه حیاتها فتصرخ قائلةمرارة وقسوة هذا الوضع الذي آ" شهد"فتستشعر 

أتعلم محو كل صوت من خارج جدراني بیتي، إّنه إثبات براءته، یحي ال یعرف شیئا عنها، 

   (2)»...الطفل رباط ، الطفل التزام...وعن قصتها، وٕاّال ما فكر في الطفل

  .شهد تحاول زرع وردات یانعات في قلبها بدل الشك والظنون التي عصفت حیاتها

" یحي"صدمة تلوى األخرى بعد أن تخلى عنها زوجها " شهد"مرة أخرى تتلقى الساردة 

أن الطفل " یحي"ومحاولة إقناع زوجها " شهد"اإللهیة في تعبیر  ویختلط المونولوج والمناجاة

اللیلة استخارة، ومع تباشیر اإلصباح قصدت إلیه، « : الذي تحمله بأحشائها هو طفله، تقول

الزیارة لن تكون للمتعة، وال ...الشوق یسوقني والرغبة األقوى كانت في رؤیة وجهه الحبیب

أحمل طفال وأّنه تحدیدا طفله، فهل یصدق أم یحرق  للتحدیق شهد، الزیارة ألعلمه أني

   (3)».ما تزال الحبیب في قلبي، وما عادت إال الطلیقة في حیاتك...یحي...الحواس جمیعها

تحلم بالعودة إلى الحیاة الزوجیة، فهي تنتظر بشوق رؤیة زوجها الذي " شهد"الساردة 

   «: طالما كانت مخلصة له وأبته بصدق وفقدته بسبب الشك المدمر فتقول في هذا الصدد
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یاهللا أجرنا من المعصیة وهب لنا لدنك رحمة، بترق على الذاكرة سورة مریم فأصغي إلى 

كر لرحمة الرحمن إّنها جمال االنفتاح یشعرني الحد عند نهایة كل آیة روعة ترتیلها، إّنها ذ

   (1)».بسكینة وانشراح ال حد لهما

قت في توظیف تقنیة الحوار وفّ ) تواشیح الورد(في روایتها " منى بشلم"أن الكاتبة  ستنتجلن

وهي وكرست معرفتها بالشخصیة المتأزمة  -لهذه التقنیة–الداخلي، ونجحت في استخدامها 

  .داخل محیطها معیدة إلى األذهان أجواء الروایة الجزائریة المعاصرة

  .صورة اآلخر المختلف جنسیا وعرقیا: المبحث الثاني

إّال أّن  -الرجل/ المرأة  -رغم التكاثر البشري الذي أنتجه التزاوج بین الجنسین البشریین 

هناك صراعا قائما بینهما ممتدا عبر تاریخهما على األرض معلنا كان أو خفیا، طالما كان 

 بالتوازن اللطیف المتناسب مع الفطرةهناك اختالل في التوازن الذي یجب أن یكون بینهما، 

ة الخلق، هذا االختالل الذي هو حتما من صنع البشر أنفسهم وٕاحدى خطایاهم وطبیع

أمرا حتمیا تعیشه البشریة  فأصبح بذلكالكثیرة، فكان صراع من أجل السیطرة ونزع الحق، 

  .فاتخذ شكال جدیدا أشد حدة وتطرفا عما كان علیهكل یوم وفي كل وقت، 

  :اآلخر المختلف جنسیا -أوال

 :الرجل الظالم -1

تشكل األسرة حیزا هاما في حیاة الفرد والجماعة ففیها تنشأ عالقات الدفء والحنان، 

والحمیمیة بین أفرادها، ولكن هذه المعاییر تبدوا منعدمة في األسرة العربیة المبنیة أساسا على 

متمثلة في السلطة األبویة في المجتمع عامة واألسرة « السلطة الذكوریة، هذه السیطرة 

الذات في سیطرة أحد أهم أفرادها أبا كان أم أخا في مقابل تدني مكانة المرأة في خاصة، وب

  .(2)».السلم التراتیبي

                                                           

  .118: ، صمنى بشلم، تواشیح الورد ):1(

  .8:م، ص2010، 6عدد هنیة مشقوق، العنف ضد المرأة، قراءة في روایات فضیلة الفاروق، مجلة المخبر، ال): 2(



 "�شلم�م��"ل) تواشيح�الورد(ال�و�ة�و�خر����رواية�الفصل�الثا�ي�����������������������
 

 
56 

أخ "نذكر ) تواشیح الورد(ومن الشخصیات التي تمثل نموذج العنف األسري في روایة  

الذي تخلى عن جمیع مسؤولیاته كأخ، فهو یعمل على احتقارها وظلمها وتعنیفها " شهد

غرفة ینهال على الأخي یدخل یجرني إلى « : ته، وهذا ما ورد على لسان الساردةبتصرفا

الجسد ضربا بقضیب كان بیده، یقذف الصفعات ال یقدر لوقوعها خطرا، یضرب ویضرب 

یصرخ بوجهي، صرت منحلة، تسیرین على هواك، متزوجة أنت ماذا تریدین أكثر، خبریني 

ي بي على خزانة واجهتها مرایا یضغطني بقوة ثم یرم. تریدین أكثر، خبریني ماذا. ماذا

یفلتني، یغلق الباب ویخرج تأتي زوجته تعرض علیا اتفاقا، تطلق سراحي مقابل كتمان سرها 

ونسیان هذا األخ ألنه لن یكف سخطه عني، أوافق فأنا أدرك أن أخي صورة لالستنزاف 

اآلفات االجتماعیة  ة من أخطرفالعنف ضد المرأ (1)».أخي اعتاد أن یأخذ هو ال یعطي شیئا

التي تجتاح مجتمعات العالم والسیما مجتمعنا العربي، فهو ظاهرة اجتماعیة تعكس الجانب 

االنحرافي المهدد للبنیة االجتماعیة لألسرة والمجتمع سواء على المستوى النفسي أو الجسدي 

تطبیقها ضد المرأة یعیق أو االجتماعي، فهذه الظاهرة تهدد أمن المجتمع وطمأنینة أفراده، و 

فاإلنسان « حریتها ویسلبها إرادتها، ویرجع سبب هذا العنف إلى منظومة القیم االجتماعیة، 

المتحرر من العادات والتقالید الجائزة هو الذي یبني وعیه بنفسه، أما إذا أركن إلى الوجود 

ن شيء ال یملك االجتماعي متنازال عن إنسانیته وصار واحدا من قطیع المجتمع مجرد م

؛ من خالل ما سبق نلمس الوضع المزري الذي تعیشه المرأة في عالم (2)».إرادته وذاته

التي تعرضت للعنف " شهد"الذكورة القاسي، والهمجیة التي عوملت بها، یظهر ذلك في حالة 

من قبل األخ الذي مارس سلطته الذكوریة علیها كمستضعفة، غیر " الضرب المبرح"الجسدي 

ث لحالتها النفسیة ومشاعرها كأنثى، متفننا في تعنیفها، فعوض أن یكون األخ منبع مكتر 

الدفء والحنان واأللفة والحمایة، أصبح منبعا للعنف والقهر، هذا ما شكل خوفا وقلقا بالنسبة 
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لشهد، ما زاد من ألمها وعذابها، فاألخ في هذه الروایة یمثل لنا صورة من صور العنف، 

  .حقوق المرأة وكرامتها اإلنسانیةمتناسبا بذلك 

وفي موضع آخر تجسد لنا الروائیة صورة األخ الظالم المغتصب للحقوق وهذا ما نلمسه 

یحاول التملص سریعا غیر أني أبقیه ألعلمه « : فتقول" األخ"مع " شهد"في حوار الساردة 

حق لي في ئدني األخ، یعلن أن ال یعلى مسامع یحي ...ي من إرث والديأني أرید حصت

أرید نصیبي من األصول فقط ال أطمع الغتصاب حقك ...كل ذلك ألني لم أسهم في بنائه

وآخذ النصیب الشرعي كما شرع الحق سبحانه، غیر أن رده كان على مستوى ...وجهودك

أعلى بكثیر من قوة تحملي وكل صبري وأناتي، قتلتهما كلیهما لتطالبي بأموالهما، أكان هذا 

ي، إذن فال إرث كل شيء ثفقط لتر ...يث، لتر ...ت عن والدك العاجزذ تخلیعرضك من

في " منى بشلم"؛ في هذه المقاطع تصور لنا الروائیة (1)».مسجل باسمي لقد وهبني كل شيء

شخصیة األخ التي تحمل نوعا من التقصیر والظلم، المجرد من ) تواشیح الورد(روایتها 

إلنسانیة ومسؤولیاته كأخ في سبیل المال وحرمان العاطفة األخویة، حیث تخلى عن مبادئه ا

األخت من حقها الشرعي وهو المیراث، بهذا الفعل وضع األخت في المرتبة الثانیة وهمشها 

  .فالعالقة بینهما تبدو خالیة من كل عاطفة أو مشاعر

فالروائیة في هذه المقاطع تحاول أن ترصد لنا ظاهرة العنف األسري وما خلفه من أذى 

النفسیة والصحیة فهذه الظاهرة تمارس من قبل أفراد العائلة، " شهد"اناة انعكس على حالة ومع

بحق فئة اإلناث، فاألسرة ) األخ، األب، الزوج(وغالبا ما تكون موجهة من قبل فئة الذكور 

العربیة مبنیة أساسا على السیطرة الذكوریة، مما تخلق هذه الفئة أزمة بین أفراد األسرة خاصة 

لمجتمع عامة، وهذا ولّد صراعا بین الجنسین ، والعجیب أن ما قد نراه انتصارا في هذا وا

الصراع قد یكون هزیمة ینتهي فیها الطرفان ضحایا على األمد البعید ومن عظیم حكمة اهللا 

الرجل، ووضع القواعد التي تخلق /المرأة، اآلخر/عز وجل أنه نّظم العالقة بین الجنسین األنا
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بینهما وتحفظ حق كل منهما مع ما یتناسب والفطرة السلیمة، وطبیعة كل منهما، إال التوازن 

أن طغیان النفس البشریة وتمردها على القوانین اإللهیة حال بین الكثیر من البشر إلى 

اإلخالل بمزایا هذا التوازن وما یحققه من استقرار في الفرد والمجتمع وجعل هذا الصراع أمرا 

  .حتمیا

 :كوالشّ  ل في دائرة الحبّ الرجّ صورة  -2

هذا الشاب الذي امتلك قلب الساردة وأصبح " یحي"وخیر من یمثل هذه الشخصیة 

طاهر، فالحب هو أحد هاته المشاعر ها األساسي، حیث جمعتهما عالقة حب نقي موضوع

في انصرافنا سألتني إیناس عن هذا الزوج فخبرتها عن « التي لیس باستطاعة الجمیع فهمه، 

  (1)»...الرجل الحلم الذي أراقبه من بعید، ال أجرؤ حتى على مواجهة عیونه

" شهد"وحضوره في حیاة البطلة ) الزوج(وفي موضع آخر تقدم لنا الكاتبة صورة اآلخر 

یعرفني، مع ذلك ثمل الفؤاد  بل أنه منذ والدتي...قال أني« فهي تقول في بدایة الروایة، 

  (2)».ه سراقتقاسیم هذا الوجه الذي عاش یعششفة، بعد رشفة من ر  عشقا

؛ فالساردة ترى في (3)»إّنه یشبه البراءة التي تتكور بین الروح والجسد« : تقول أیضا

زوجها كل صفات الرجولة والشهامة فهو الزوج المثالي الذي یملئ حیاتها حبا وعشقا 

كیف أفعل هذا بك، وأنت أبدا لم أرفع صوتي، أبدا لم أسئ إلى أحد « : واهتماما إذ تقول

عنه نلحظ أنه رجل شهم " شهد"؛ من خالل حدیث الساردة (4)»الرأفة، أنت الحنو، أنت الحب

  .نبیل، مخلص، عاشق ومحب، إذ ظلت طوال الروایة توجه له الحدیث بحب وعشق واهتمام

معبرة في ذلك عن مدى اهتمامه ) الزوج(ومرة أخرى تقدم لنا الكاتبة صورة اآلخر 

یحي هو ...یحي یفاجئ القلب، یقول أنه أخذ لي عطلة مرضیة« : صه علیها فتقولوحر 
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الحرص على فرحي، یحي دائما یصنع دهشتي، قلت أن على ترك العمل، رده ال یفاجئني 

  .(1)»...قال أننا سنقرر معا وسیكون لسبب أقوى

ب التي عن الشاب الذي ربطتها به عالقة ح" شهد"في هذه المقاطع تتحدث الساردة 

. األهم أنه یطلب الزواج، لنرسم الغد وردة كما الفؤاد وردة« : توجت فیما بعد بالزواج، فتقول

؛ ویبقى یحي الشخصیة الممیزة والمسیطرة التي (2)».باألصبع خاتم، وفي القلب وعد وعهد

  .تشغل تفكیر الساردة ویغمر قلبها عشقا

البطلة وزوجها بسبب الشك القاتل  ولكن سرعان ما تغیرت األمور وساءت العالقة بین

فالزوج یعتقد أن زوجته لها عشیق تواعده سرا، وهذا ما ورد على لسان الساردة في حوار مع 

  ":یحي"زوجها 

  آسفة یحي-«

 شيء خبرینيأّي عن أي شيء آسفة أنت عن -

نظرة على بیتك یتهالك الغبار على كل شبر منه، ثم انظري إلى وجهك مزقه بكاء  ألق

  ...عشیق أحول دونه، أصرت تواعدینه حتى آخر اللیل

 ...بحیاتي لم أفتش بعیدك...أنا أعشق غیرك...أنا -

 ...أین كنت حتى هذه الساعة؟ أین -

  قاسألها إن كنت ال تث...اتصل بالمعلمة...بالمدرسة المسجد -

 خروج بعد الیوم، لن تجاوزي العتبةال  -

  .(3)»...ال تحلم بذلك مطلقا...ال: صرخت في وجهه
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الروائیة في هذا المقطع صورت لنا العالقة الزوجیة بین الساردة وزوجها، التي تمیزت 

بنوع من الضبابیة والشك والغموض، فانعدمت الثقة بین الطرفین مما أدى إلى االنفصال 

الحتمي، فالحب ال یستأذن أحدا حین یبدأ بین اثنین وال یستأذن أیضا حین ینتهي، وهذا ما 

أمد الخطو یتخطفني الشاب یرمقه الطبیب جالل، یقترب ...یاهللا« : ورد على لسان الساردة

ینهره، یشتعل نزالهما، وأحتجز بینهما، ال أملك فرارا تتدافع شتائم أحدهما لآلخر، أرفع 

حي واقف یصغي القتسامهما إیاي واتهام أحدهما لآلخر بمحاولة احتكاري لنفسه، بصري إذ ی

  : یفك الطوق أمامه أسیر إلیه تعظ قبضته على ذراعي

 .طالق...طالق...أنت طالق -

  .(1)»یقودني إلى السیارة، یوقفها أمام بیت أخي ویغادر

تعتقد أنه هو من  تسرد لنا الموقف الذي واجهته، وتصف زوجها بالخبیث، ألنها" شهد"

مجرد ...« : خطط لهذا الموقف المحرج، وهذا من أجل التخلص منها بسهولة، فتقول معاتبة

والخالصة نجح، كللت جهوده باالنتصار، تخلص من الموت الذي عشت على ...تمثیل

  (2)»...حواسه لینطلق اآلن إلیها، فهما شبیهان، أحدهما أخبث من الثاني

طرح لنا الروائیة قضیة العالقة الزوجیة المرتبطة بموضوع من خالل هذه المقاطع ت

غیر المتوازنة والمبتورة بین المرأة والرجل، الالخیانة والشك، كإشكالیة محیرة تقود إلى العالقة 

كونها من الموضوعات اإلنسانیة الحساسة، فالخیانة هي شكل من أشكال العنف الزوجي 

نها إهانة الكرامة، جرح المشاعر وٕاهدار العشرة وقتل ضد المرأة، ألنها تحمل معان كثیرة م

كل ما كان جمیال بین الزوج والزوجة، فهي بمثابة العنف المزدوج، یدخل فیها أحداث كثیرة 

فالمرأة الزوجة تتعرض للعنف في أسرتها الجدیدة التي « كلها قائمة على العنف ضد المرأة، 

سطحي وساذج بهذه الحیاة، لكن سرعان ما كانت قبل أن تتعاین معها مباشرة على وعي 
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ینقلب األمر لیحل التوتر والتنافر، وتتحول إلى سجن أضیق من البیت العائلي ویصبح 

  .(1)».مصدر المشاحنات والمضایقات بین المرأة الزوجة والرجل

فالمرأة تتخیل أنها بعد الزواج ستكون لها حریتان األولى حریتها السابقة والثانیة حریة 

زوجها لكن الواقع عكس ذلك، فالمجتمع الذكوري بمثابة الفاعل والمنفذ فهو یستحوذ على 

  .جمیع األعمال والمهام عبر عالقة جدلیة مما یؤدي إلى تغییب دور المرأة

ولكن سرعان ما تتغیر األحداث في الروایة، وینكشف المستور عن أیادي الغدر التي 

مخلفة في ذلك معاناة طویلة السیما بخیانة زوجها  من زوجها،" شهد"كانت سببا في طالق 

« : لها وموافق أخرى ورطتها بمتاعب كثیرة، وینكسر الشك بالیقین، فتصرح السارد في قولها

ال سیدتي األمر لیس خیانة لي لقد أخطأنا كالنا ولم نلتزم بتعالیم دیننا، والنتیجة كما ترین 

یسألني وكأنه یصعقني لم أتوقع « ": یحي"لسان  ، وتقول أیضا على(2)».سیدتي عذاب لكلینا

  :بل لم أتخیل حتى...مطلقا أنه

  .(3)»أترضین بالرجوع إلى عصمتي، لقد كلمت شقیقك، إن رغبت آتي به غدا

رصد أهم الوقائع ) تواشیح الورد(نستنتج مما سبق أن الروائیة تحاول من خالل روایتها 

عبر أحداث متتالیة في صراع ) الرجل(ا باآلخر واألحداث التي تعیشها المرأة في عالقته

داخلي ترافقها خیبات وجدانیة في أعماق الروح، هذه األخیرة عالجها الوحید هو التعامل مع 

المواقف بذكاء، فالعالقة الحقیقیة بین الطرفین هي عالقة تشارك في الحیاة كما أن التكامل 

نهما فالرجل والمرأة هما كائن واحد أي زوج بین الزوجین یعتبر ركیزة أساسیة في العالقة بی

یكمل بعضه اآلخر ویكون له سكنا، فالمرأة یمكن أن تكون في عالقة تكاملیة تشاركیة مع 

الرجل لكنها هي من تدیر وتدبر األمور في بعض الحاالت كما یمكن للرجل أن یظفر في 
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كامالن بعیدا على الصراع من حاالت أخرى بإمكانیة اإلدارة، وهذا ما یجعل المرأة والرجل یت

  .أجل التساوي

  :ااآلخر المختلف عرقیّ  -ثانیا

 :الرجل االستغاللي -1

: ، تقول"شهد"هو شخصیة مجهولة الهویة، یشغل منصب مدیر بالشركة التي تعمل بها 

یطلبني مدیري بالعمل، إنها خاتمة السنة أعماله مزدهرة، المدیر یفتح فرعا بمدینة عنابة « 

أحدق ال أكاد أجمع  -كما یقول ال یثق بغیري–إدارة مكتب قسنطینة بدله ألنه  ویعرض عليّ 

شتات فكره لطالما اعتبرني حجر عثرة یلقي إلّي بقلة من الحسابات التي ال یهمه تضخیم 

أرصدة أصحابها، كیف یضحي بكبار زبائنه، أصحاب المداخیل الضخمة، وضرائب یسیرها 

سّرني هذا المنصب فتح بوابة األمل بالقلب، قد یرفع عني  لتقارب العدم، صدمني النبأ، ثم

وبلمح البصر أعادني إلى حضیض من األرض، فالمنصب ...ثم...ثقل الفواتیر الباهضة

؛ من هنا یتضح أن العنف (1)»...مدیري یریدني جسدا...مقترن بشرط، والجسد هو الشرط

األسرة والمجتمع المحلي  الموجه ضد المرأة ال یقف عند حدود الوحدات الصغرى مثل

اآلخر الغربي : المحیط، بل یتعداه إلى مستوى المجتمع الدولي والعالمي على سبیل المثال

حین تعرض المرأة النتهاكات صارخة، تصب في النهایة في تعمیق وضعیة التمییز ) الرجل(

معتاد یمارسه سلوكا یومیا ) المرأة(بین المرأة والرجل، إذ یصبح العنف المّوجه ضد األنا 

ضدها، ویعید هیكلته لیصبح شیئا عادیا، وهذا ما جسدته الكاتبة من خالل ) الرجل(اآلخر 

شخصیة المدیر مجهول الهویة أثناء محاولة تحرشه بشهد في مكان العمل، وتعرضها 

كالشتم والقذف والمضایقات والحط من ) العنف اللفظي، النفسي(لأللفاظ الخادشة لحیائها 

مّما تسّبب لها بالضرر واألذى النفسي وفقدان رغبتها في كونها أنثى، فممارسة  كرامتها،

جمیع هذه التصرفات تؤذي المرأة نفسیا؛ إذ تخلف ندوب ال تلتئم كما في الجروح السطحیة 
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یعمل جاهدا لطمس هویة األنا ) الرجل(وٕاّنما تكون محفورة لألبد في النفس فاآلخر الغربي 

) اآلخر(بهدف السیطرة علیها ومنعها من اتخاذ قراراتها بنفسها، مخّلفا بذلك ، )المرأة(العربیة 

بعرض " شهد"إلى حضیض من األرض وكل نتیجة تفاجئ " شهد"انهیار كلي لنفسیة األنا 

" المدیر"مدیرها الذي یطلب جسدها مقابل إدارتها لمكتب قسنطینة بدله، لیتضح أن اآلخر 

جل إشباع شهواته وغرائزه وهدا ما یدل على االستغالل والصراع ، أل"شهد"یرید استغالل األنا 

  .القائم بین المرأة والرجل والمجتمع كّكل

طالما أني خنت الزوج مع رجل ملتو مجهول الهویة، فلم ال ینال نصیبه « : وتقول أیضا

أعتذر منه عن المنصب أوال وعن الشرط ثانیا ...من جسد كان غالبا ممتنعا، صار مستباحا

مرة أخرى " شهد"؛ تتوالى األحداث وتتفاجئ (1)»غال عليّ ...الجسد مازال غالبا على األقل

: فتقول،ل بالشرف واألخالقخفیه مدیرها بسبب رفضها لعرضه الممن الموقف الذي وضعها 

فقط یومان بعد الرفض تواجهني قوة من الشرطة تقبض علي تخرجني من ...یومان« 

ربما علي اختصار ...ر وثائق خاصة بالمكتب، إلى السجن أجرمكتبي، أتهم بالسرقة وتزوی

 (2)».المسافات جمیعا والعیش كما یرید لي الجمیع أن أعیش، على جیوب الطامحین للجسد

مرهقة أرتمي على ذلك الفراش ...باختصار هو سجن حتى الهواء ال یتجدد« : وتقول أیضا

ن المفتوح والمغلق، إذ السجن مكانا مغلقا ؛ وتعدد المكان في الروایة بی(3)»وأغوص في نومي

، تسأل نفسها باستمرار "شهد"یحمل داللة على الظلم والقهر االجتماعي، ما یجعل البطلة 

أحیانا أسأل نفسي عن سبب احتجازي هنا « : عن سبب ظلمها واحتجازها دون غبرها فتقول

اد على األرض غیري ما بال الدمع ال یغادرني، أما ع...وینفرط الصبر ویفیض الدمع
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نفسیا جراء الصدمات التي تعرضت لها في " شهد"؛ معاناة (1)».یختبره، هل أفردت به نصیبا

  . حیاتها، وظلمها وقهرها من أقرب الناس لها، جعل ذاتها متأزمة باستمرار

":   شهد"فالسجن حضر بصورة الفتة إذ كان متفاعال مع األحداث وهموم الذات، تقول 

تمّر أیام السجن كأّني ال أعیشها، كما لو كنت ...لكن أفعل ماذا...انتظر ألفعلما الذي « 

  .(2)».الیوم طویل خاو یفي ألداء الفرض...أتفرج من بعید على نفسي، وال أخالطها

  :الماكر/الرجل الوصولي -2

إنه الّرجل ...إّنه السید كمال« : ، فتقول"شهد"كمال شخص ینتهز أي فرصة للتقرب من 

تتدفق لهفة عهدتها منه، ما عادت . أنتظر ما یحمل هو اآلخر...ینتمي لإلسالم الذي ال

أنا ال أحبه، أنفر منه، یشمئز كامل ...یحاول تعزیز ثقتي به...تدهشني یسأل عن حالي

السید كمال لیس أحسن حال من صدیقه مدیري، هما أصحاب ولن تختلف ...الجسد منه

  : یقاطعني...ه لن یتعبطباعهما، أسأله عن سبب الزیارة، ألن

غدا دون تأخیر، وسأتدبر كل احتیاجاتك حتى أجد لك منصبا ...سأخرجك من هنا

، والدخول إلى "شهد"؛ یسعى كمال بشتى الطرق الوصول إلى (3)»شهد...محترما یلیق بك

"  شهد"حیاتها، على الرغم من عودتها إلى بیتها وزوجها واستقرارها العائلي والنفسي، فتقول 

أجلس على كرسي إلى جواره، وقبل أن ألفظ ...زیارة السید كمال...«: تبرة عن ذلكمع

الحرف األول یبادرني صوته مخبرا أنه كان ینتظر بشوق هذه الزیارة، وأن شوقا أعظم في 

 (4)».ذكرته بالرهان وأعلمته أنه الخاسر، وأّنه وعد بدخول اإلسالم...قلبه یتطلع لرؤیة حالي

لت على حالها، على الرغم من خسارته الرهان، وآلخر دقیقة في حدیثه مع وقاحة كمال مازا

 .ما یرید الوصول إلیهعلى ، لم یستسلم وبقي مصرا "شهد"
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إبراز الصراع ) تواشیح الورد(حاولت من خالل روایتها " منى بشلم"نستنتج أن الروائیة 

باعتباره سلوكا موجودا في كل القائم بین المرأة والرجل وتجسید صورة العنف ضد المرأة، 

مكان تقریبا، لكن درجة شدته، ومدى قبوله تختلف من مجتمع آلخر ومن سیاق اجتماعي 

آلخر، وهذا ما رسمته الروائیة من خالل شخصیاتها المختلفة جنسیا وعرقیا، إذ یمكن القول 

بعامل مجتمعي الخ، ال یرتبط ...بأن العنف ضد المرأة سواء كان لفظیا أو نفسیا أو جسدیا

الخ، وهذا ما ...وحید، بقدر ما یرتبط بشبكة من العوامل االجتماعیة والثقافیة والدینیة والعرقیة

یؤدي إلى تعدد المنظورات  المختلفة لألنا واآلخر، وفي النهایة ال بّد من وجود ضحایا لكل 

  . صراع، طرف مهزوم وآخر منتصر

نا صورة لآلخر المختلف جنسیا وعرقیا في من خالل هذا العرض الموجز نكون قد قدم  

 االستغاللي،الظالم(، وركزنا على بطاقة الرجل في صفاته المختلفة )تواشیح الورد(روایة 

  .)الوصولي

  ):تواشیح الورد(من روایتها " منى بشلم"موقف الكاتبة : المبحث الثالث

دار (الصادرة عن " ى بلشممن"للكاتبة والروائیة والقاصة الجزائریة ) تواشیح الورد(روایة 

، هي روایة تعالج قضیة اجتماعیة بالدرجة األولى، تنبش في )2012األلمعیة، الجزائر، 

الجنس، الجسد، تستنطق األحداث والوقائع بین الشخوص في قالب فني : المسكوت عنه مثل

  .یزخر بالجمال

فالروایة تكشف عن امتالك الكاتبة لرؤیة إبداعیة خاصة، فهي تود إیصال رسالة ذهنیة 

معتمدة في ذلك أدوات فنیة تسهم في تسلسل وبناء نصها الروائي كاإلیقاع الداخلي 

المصحوب بالمناجاة اإللهیة فهدفها من ذلك اإلشارة إلى تأزم الذات في عالقتها باآلخر 

اناة التي تتعرض لها القلوب جراء الصدمات العنیفة نتیجة المختلف ووصف درجة المع

  . العشق والخیانة وأثرهما في نفسیة الذات األنثویة تجاه اآلخر
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فالنص یصب في موضوع واحد وهو بؤرة الحب والعشق وما خلفه للبطلة من ألم وغدر 

  ...وتجاهل وشك

واقع المعاش في المجتمع أرادت أن تعكس ال) تواشیح الورد(الكاتبة من خالل روایتها 

". شهد"الجزائري، بتقدیمها النماذج سلبیة وأخرى إیجابیة، وهذا ما تجسد في شخصیة البطلة 

  .الرجل/ضمن عالقات متناقضة، یتخللها صراع بین الجنسین األنا واآلخر، المرأة

إنسانیة قبل أن تكون خطابا روائیا قائما بذاته، كانت قضیة ) تواشیح الورد(فروایة 

اجتماعیة عاشتها وتعیشها معظم النساء المتزوجات في المجتمع العربي عامة والمجتمع 

الجزائري خاصة، وتبقى قضیة المرأة والرجل قضیة أزلیة تبدأ مع بدایة العالم وتنتهي مع 

  .نهایته
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  :من خال دراستنا توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها

ة ات خیالیة وأحداث على شكل قصّ ف شخصیّ وایة هي سرد نثري طویل، تصنّ الرّ  -

ع خصیات، وتنوّ د الشّ القصصیة من حیث الحجم، وتعدّ متسلسلة، كما أّنها أكبر األجناس 

 .خصیاترد بما فیه من وصف وحوار، وصراع بین الشّ األحداث، فهي حكایة تعتمد السّ 

ات، یجعل سویة هي فعل للتعبیر واإلفصاح عن خلجات وٕاعادة بناء الذّ الكتابة النّ  -

إزاء اإلبداع الذكوري، من هنا ة األنثویة د الهویّ صوت المرأة یبدع ویلمع عبر القلم، لیجسّ 

إذ أّنها  ؛مركزة في ذلك على مشاعرها وعواطفهاسائي للمرأة، ة اإلبداع النّ أصبحت أحقیّ 

 .ر عالقتها بالمجتمع من منظور باطني نفسيتصوّ 

" الكتابة النسویة"قدیة واألدبیة حول إشكالیة مصطلح احة النّ اختلفت اآلراء في السّ  -

ز أدب المرأة، ومنهم من یرفض وینفي ذلك، وتبقى ة تمیّ صیّ بوجود خصو  منهم من یقرّ 

 لهنّ  إذ نجد الكاتبات أنفسهنّ  ؛د ومعارض إلشكالیة هذا المصطلحالمواقف واآلراء بین مؤیّ 

بب یعود إلى صورة المرأة وعالقتها باآلخر المختلف، كونها موقف من هذه اإلشكالیة، والسّ 

 .جلداعها مقابل فحولة الرّ ش المرأة ویرفض إبتعیش في مجتمع یهمّ 

ات األنا واآلخر وجهان لعملة واحدة فكل منهما یسعى إلثبات ذاته، حیث أن وعي الذّ  -

 .تهاات وفهم ماهیّ عاب اآلخر دون الذّ یبذاتها یؤهلها حتما للوعي باآلخر وال یمكن است

یني غم من االختالف الدّ اهتم اإلسالم بتكریم النفس البشریة، وتمجیدها، على الرّ  -

نظرة اإلسالم لآلخر المختلف نظرة إیجابیة توحي بالقبول  نعوب، إذوالعرقي بین األمم والشّ 

 .واالحترام

 متمثلةثانویة وأخرى ، "شهد"دتها شخصیة ات الروایة بین رئیسیة جسّ تراوحت شخصیّ  -

تعمل هذه الشخصیات على خلق التوازن في ؛ إذ ...، یحيآبي" كمال إیناس"في شخصیة 

الروایة فالروائیة سعت جاهدة بأن تكون شخصیاتها معبرة عن مواقفها وأغراضها باعتبار 

تحمل الصورة الذهنیة و  عال في بلورة األحداث وتطورها،فالدور التقوم ب هي التي الشخصیة
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في صفتین األولى  عرقیا المختلف المراد إیصالها للقارئ، فنجد الروائیة جسدت صورة اآلخر

 "إیناس"و "السید كمال"والثانیة سلبیة تمثلت في شخصیة ، " آبي"لت في شخصیة إیجابیة تمث

 ."المدیر"و

في روایتها آلیة الفصول في بناء األحداث حیث بدت " منى بشلم"اعتمدت الروائیة  -

 .مترابطة توحي باالنسجام والتسلسل، وذلك لیتسنى للقارئ فهم هذه األحداث بسهولة

بالمكان في الروایة وسعت إلى تحمیله دالالت تعكس " ممنى بشل"اعتنت الروائیة  -

الواقع المعاش، إذ تعددت دالالت المكان بین الملجأ والمتنفس واألمل والمستقبل واالنتظار 

والسند، وذلك إلبراز عواطف الشخصیة المحوریة ومعاناتها النفسیة، ضمن صراع داخلي مع 

 .الذات

وتسعى إلثبات هویتها العربیة التي یسعى أظهرت لنا الروایة صورة امرأة تطمح  -

وهذا ما تجسد في صراع البطلة مع . ترى في اآلخر عدوا لهااآلخر لطمسها وتشتیتها حیث 

ذاتها في حوار داخلي مصحوب بمناجاة إلهیة یستنطق أغوار الذات ویعبر عن أزمة نفسیة 

تقنیة وأداة سردیة تحرك تعیشها الشخصیة المحوریة محملة بكثیر من مشاعر المعاناة، فهو 

صفات سلبیة وأخرى " الرجل"لآلخر " منى بشلم"أعطت الروائیة حیث أدوار الشخصیات 

وهذا ما تم استنتاجه من خالل الروایة حیث تراوحت بین االستغالل والمكر والشك إیجابیة، 

 .الخیانةوالحب، إذ حصرت الرجل في دائرة الظلم والقهر للمرأة من خالل تعرضها لموضوع 

ومن خالل هذا یمكننا القول أن هذه النتائج لیست صیاغة نهائیة لهذا البحث، بقدر 

هذا ما حدث معنا في و ماهي مجرد بدایة لمشاریع أخرى، فاآلراء تختلف من باحث آلخر، 

، بهذا نكون قد ابوخصوصا أن القراءات تتعدد وتتلون باختالف الكتّ ) تواشیح الورد(روایة 

  .الروائي" منى بشلم"ذة على عالم فتحتنا ناف

نرجو من اهللا التوفیق أخیرا أملنا أن نكون قد وفّقنا في هذا العمل ولو بالشيء القلیل، 

 .دادوالسّ 
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 م��ص�املذكرة

 ملخص بالعربیة: 

  وایة العربیة الحدیثة والمعاصرةتي تناولتها الرّ ائكة الّ من القضایا الشّ " ة واآلخرالهویّ "إشكالیة  تعدّ   

ة الهویّ «ارتأینا إلى اختیار موضوع  ذاوائیات، لوائیین والرّ ة في أعمال الكثیر من الرّ إذ كانت بارزة وجلیّ 

راسات واالهتمامات من قبل كونه موضوع یحظى بكثیر من الدّ  »في الروایة الجزائریة المعاصرة واآلخر

ة في عالقتها باآلخر بصورة واضحة ت الهویّ نقاد منذ القدم إلى غایة عصرنا الحالي، وقد تجلّ الباحثین والّ 

دت الواقع االجتماعي الذي جسّ ، التي "منى بشلم"ة وائیة والكاتبة الجزائریّ للرّ ) تواشیح الورد(في روایة 

في عالقتها ) العربیة(، واألنا )الرجل(في عالقتها باآلخر ) المرأة(یعكس الواقع الحقیقي الذي تعیشه األنا 

دا بذلك أزمة ات مولّ اخلیة من خالل تشویشه للذّ د االعتبارات الدّ سبة لألنا یهدّ ، فاآلخر بالنّ )الغربي(باآلخر 

الالت ناقضات والدّ ة الملیئة بالتّ راعات القائمة في الحیاة البشریّ الصّ  واقع في ظلّ ر الة تشي بالتوتّ نفسیّ 

ات الي الذّ دة، فبالتّ ة المتعدّ ابتة والهویّ ة الثّ ات بین الهویّ ة، ومأزق الذّ ینیّ ة والدّ ة والنفسیّ دة االجتماعیّ المتعدّ 

 .تها من خالل عالقتها باآلخر المختلفتحاول إثبات هویّ 

  ).رجل(، اآلخر )امرأة(أزمة الذات، الهوّیة، األنا العربیة، اآلخر الغربي، األنا : المفتاحیةالكلمات 

 Résumé en français: 

La problématique « le soie et l’autre » est parmi les sujet les romans arabes modernes, et 

contemporains, elle était apparente et remarquable dans plusieurs ouvrages des écrivains des 

deux sexzs. 

Oron a choisi le thème " le soi et l’autre dans le roman algérien contemporain" vus que ce 

sujet a intéressé beaucoup de cher cheurs et critiques depuis longtemps jusqu’aujourd’hui . 

La relation entre le soi l’autre était intelligille et escplicite dans le roman " TAWACHiH 

AL-WARD" de son écrivaine et naratrice"Mouna BECHLEM" ou elle a façonnée la réalité 

sociale que reflète la réalité réelle vécue par le soi  (femme) avec sa relation avec l’autre 

(homme), et le soi (arabe) avec sa relation avec l’autre («étranger), alors l’autre de point de 

vue du soi intimide son égo et ces considérations internes créant des perturbations et crise 

psyehique qui traduit le stresse escistant en en vue les conflits de laviehummaine pleine des 

contradiction sociales, psychiques, ethiques et le dispute de soi entre l’identité trcités par 

stable et multiples. Alors, le soi tente de valider son identité à travers sa relation avec l’autre 

different. 

Mots-clés: grise d’identité , identité, le soi arabe, l’autre étranger, le soi 

femme, l’autre homme .+ 


