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 يددذَابِي لَشإِنَّ ع متن كَفَرلَئو"  

  سورة إبراهيم

  على نعمه اليت ال حتصى

  كما نتوجه جبزيل الشكر 

على توجيهاته ونصائحه الثمينة اليت مل يبخل ا علينا 
  وكان لنا خري سند طوال مشورانا الدراسي فلك ألف شكر وحتية وامتنان 

  ب واللغات  

  جزاه اهللا خريا" 

  از و إجناح هذا البحث من قريب أو من بعيد 

  لكم منا خالص الشكر والعرفان 

  

  

  شكر وتقدير

  قال اهللا تعلى

 ": كُمنلَأَزِيد متكَرن شلَئ كُمبأَذَّنَ رإِذْ تۖو  يددذَابِي لَشإِنَّ ع متن كَفَرلَئو

سورة إبراهيم 07اآلية  

على نعمه اليت ال حتصىفالشكر أوال وآخر هللا عز وجل 

كما نتوجه جبزيل الشكر 

على توجيهاته ونصائحه الثمينة اليت مل يبخل ا علينا " فوغايلباديس "إىل الدكتور 
وكان لنا خري سند طوال مشورانا الدراسي فلك ألف شكر وحتية وامتنان 

  أطال اهللا عمره

ب واللغات  إىل مجيع أساتذة وعمال كلية األد

" وليد بوقرة"إىل أستاذ اإلعالم اآليل 

از و إجناح هذا البحث من قريب أو من بعيد إىل كل من ساهم يف إجن

لكم منا خالص الشكر والعرفان 

  

 

 ":

إىل الدكتور 
وكان لنا خري سند طوال مشورانا الدراسي فلك ألف شكر وحتية وامتنان 



  الحمد هللا وكفى ، والصالة والسالم على المصطفى محمد علیھ أفضل صلوات ربي

  إلى من زرعت الطموح في نفسي، وعلمتني الوفاء واإلخالص في حیاتي

  إلى القلب الذي إرتویت من الحب والتضحیة والصدق

إلى من غمرني بعطفھ وحنانھ وكان لي خیر معین، ومن تحطمت جنبات فراشھ سھرا لیراني  

  "زوبیر ، سلیم، محمد، زلیخة، نوال  

 و أزواجھم و زوجاتھم 

  بومدین، مسعود، نادیة، خولة

: ، إلى ریاحین حیاتي 
  "أسامة،ھیثم،محمد،یسرى،شیماء، بشرى، أمال، فؤاد،

  "آدم، صالح، شھاب، لقمان

  رحمھا اهللا

  "لیلیا أوقال

  وقبل أن یجف مداد حبري أھدیھا إلى كل من ساعدني 

  أو من بعید وتمنى لي النجاح

  

  

  اإلھداء

الحمد هللا وكفى ، والصالة والسالم على المصطفى محمد علیھ أفضل صلوات ربي

إلى من زرعت الطموح في نفسي، وعلمتني الوفاء واإلخالص في حیاتي

إلى القلب الذي إرتویت من الحب والتضحیة والصدق

  إلى والدتي أدامھا اهللا

إلى من غمرني بعطفھ وحنانھ وكان لي خیر معین، ومن تحطمت جنبات فراشھ سھرا لیراني  
  حیث أنا 

  إلى والدي حفظھ اهللا

زوبیر ، سلیم، محمد، زلیخة، نوال  : إلى إخوتي و أخواتي 

و أزواجھم و زوجاتھم  

بومدین، مسعود، نادیة، خولة

 إلى القلوب الطاھرة الرقیقة و النفوس البریئة
أسامة،ھیثم،محمد،یسرى،شیماء، بشرى، أمال، فؤاد،"

آدم، صالح، شھاب، لقمان:" إلى مالئكة البیت

رحمھا اهللا" مالك"إلى فرخ الجنة 

لیلیا أوقال" إلى رفیقتي في مشوار عملي 

وقبل أن یجف مداد حبري أھدیھا إلى كل من ساعدني 

أو من بعید وتمنى لي النجاحمن قریب 

  

  

 

الحمد هللا وكفى ، والصالة والسالم على المصطفى محمد علیھ أفضل صلوات ربي

إلى من غمرني بعطفھ وحنانھ وكان لي خیر معین، ومن تحطمت جنبات فراشھ سھرا لیراني  

 





  الحمد هللا الذي وفقني وأنار دربي بسراج العلم و الذي أعانني وهداني بفضله
  فيا غفور ويا رحيم، يا ذا الجالل و اإلكرام، لك الحمد والشكر

إن الكلمات إذا ما قيلت وإذا ما كتبت أصبحت أبدية، ما سأكتبه اليقرأ بالعيون وإنما بالقلوب، 
  ليعبر عمن أهدي لهم ثمرة نجاحي وكفاحي الدراسي

وقَضٰى ربك َألَّا تَعبدوا ِإلَّا ِإياه وبِالْواِلدينِ 
هما ُأفٍّ ولَا تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولًا 

  سورة اإلسراء
إليك يا نبع الحنان المتفجر، ورمز العطاء المتجدد، فأنت نجمة المعة في سماء ذاكرتي، إليك 

  .وحدك، فأنا أهدي ثمرة جهدي لك أمي الغالية
مشعل دربي ، وسيد نجاحي إلى  

ما  فال أنسى فضائلها علي "جدتي رحمها اهللا

وأختي الحبيبة " حسام"إلى من كانوا نجوما بسمائي، إلى من دفعوني إلى العال أخي الغالي 

  "نظيرة"لحسن، حسين، بشير، بوجمعة، عصام وخالتي الحبيبة 
  إلى أعمامي الغاليين حفظهم اهللا

  "مهدي، عذراء، :" 
  ،بيجاد، إسراء،جمانة، باسم، عبد اهللا، 

  "مهيمن،عبد المتين
  "أمينة رحال

  وفي األخير نشكر اهللا عز وجل على إعداد هذه المذكرة المتواضعة
 إلى من نسيهم قلمي وتذكرهم قلبي

  اإلهداء
الحمد هللا الذي وفقني وأنار دربي بسراج العلم و الذي أعانني وهداني بفضله

فيا غفور ويا رحيم، يا ذا الجالل و اإلكرام، لك الحمد والشكر
إن الكلمات إذا ما قيلت وإذا ما كتبت أصبحت أبدية، ما سأكتبه اليقرأ بالعيون وإنما بالقلوب، 

ليعبر عمن أهدي لهم ثمرة نجاحي وكفاحي الدراسي فيأبى قلبي إال أن يسيل ذهبا
وقَضٰى ربك َألَّا تَعبدوا ِإلَّا ِإياه وبِالْواِلدينِ  : "إلى من نزلت فيهما اآلية الكريمة لقوله تعالى

هما ُأفٍّ ولَا تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولًا ِإما يبلُغَن عندك الْكبر َأحدهما َأو كلَاهما فَلَا تَقُل لَّ 
سورة اإلسراء) 23("كَرِيما 

إليك يا نبع الحنان المتفجر، ورمز العطاء المتجدد، فأنت نجمة المعة في سماء ذاكرتي، إليك 
وحدك، فأنا أهدي ثمرة جهدي لك أمي الغالية

مشعل دربي ، وسيد نجاحي إلى  إلى الذي سهر على راحتي، وعاش ليرى سعادتي، فهو
  "مجيد"الوالد الكريم 

  أطال اهللا عمرهما
جدتي رحمها اهللا"إلى من كانت سندي، وبمثابة أمي الثانية، 

  حييت
إلى من كانوا نجوما بسمائي، إلى من دفعوني إلى العال أخي الغالي 

  "إيمان"
لحسن، حسين، بشير، بوجمعة، عصام وخالتي الحبيبة : األعزاءخوالي إلى أ

إلى أعمامي الغاليين حفظهم اهللا
:" إلى طيور العائلة، ورموز البراءة والحب

، باسم، عبد اهللا، بيسان:"إلى الكتاكيت الصغيرة
مهيمن،عبد المتين ،عبد الرحمن 

أمينة رحال"ورفقة دربي  وإلى صديقتي
  وإلى كل األصدقاء

وفي األخير نشكر اهللا عز وجل على إعداد هذه المذكرة المتواضعة
إلى من نسيهم قلمي وتذكرهم قلبي   

الحمد هللا الذي وفقني وأنار دربي بسراج العلم و الذي أعانني وهداني بفضله

إن الكلمات إذا ما قيلت وإذا ما كتبت أصبحت أبدية، ما سأكتبه اليقرأ بالعيون وإنما بالقلوب، 
فيأبى قلبي إال أن يسيل ذهبا

إلى من نزلت فيهما اآلية الكريمة لقوله تعالى
ۚ ِإحسانًا 

إليك يا نبع الحنان المتفجر، ورمز العطاء المتجدد، فأنت نجمة المعة في سماء ذاكرتي، إليك 

إلى الذي سهر على راحتي، وعاش ليرى سعادتي، فهو

إلى من كانت سندي، وبمثابة أمي الثانية، 

إلى من كانوا نجوما بسمائي، إلى من دفعوني إلى العال أخي الغالي 

إلى أ
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 أ 

تعد الرواية ملحمة العصر الحديث، لكونها أثبتت وجودها في الساحة األدبية   
أكد قدرتها على التجذر في الوعي الثقافي العالمي هو  حيثومواكبتها مجريات الواقع، 

استقطابها إلهتمام القراء ولو خصصنا بالذكر الرواية الجزائرية نجدها عرفت هي 
األخرى تطورا كبيرا وملحوظا، شكل حيزا ال يمكن إغفاله في عالم الرواية العربية مما 

لف المذاهب األدبية و أبحاث متخصصة، حيث خاضت في مخت أدى إلى ظهور دراسات
فكونت لها كيانا أدبيا وفنيا في الساحة األدبية العربية عامة، والجزائرية خاصة فالروايات 
الجزائرية استمدت قوتها عبر مسيرتها التاريخية من تجدد رؤى كّتابها وتأثرهم بالحياة 

راء، ومن هذا نية، القرية، البحر والصحقهم الشديد بأفضية مختلفة، كالمداإلجتماعية وتعل
" تلك المحبة"المنطلق حاولنا أن نجمع بين القارئ والدارس، وذلك بإطالعنا على رواية 

وتتبلور بشدة، فاخترنا الصحراء  فبعد تأن طويل ومزيد من اإلطالع بدأت الفكرة تتخمر
لتكون موضوع بحثنا ودراستنا، حيث شكلت الصحراء موضوعا مهما بإعتبارها امتدادا 

اب كل من موقعه في الكتابة و الصحراء، فمنهم من كتب لروائية، وقد تباين الكتّللكتابة ا
، ومنهم من كتب عن نشأة، ثقافة ومرجعاو العن الصحراء من موقع اإلنتماء واإلنتساب 

الصحراء من موقع الوافد الزائر العابر للصحراء، كتلك الطيور المهاجرة التي تختار 
لتقضي فيها زمنا إما للتعشيش، أو لقضاء فصل الشتاء في المناطق الرطبة من الصحراء 
  .مكان أدفئ من موطنها األصلي

 " النخيل أوراق مريم بين: "ولعل أول رواية كتبت في الجزائر عن الصحراء هي  
بمناسبة الذكرى المئوية إلحتالل  1930التي صدرت سنة " محمد ولد الشيخ"للروائي 

في روايته " إيراهيم الكوني"وتوالت األعمال الروائية تبعا من مثل ما كتب فرنسا للجزائر، 
باديس "، والروائي "ثالثية األرض السوداء"في روايته " ن منيفعبد الرحم"، و "التبر"

التي نقف عندها  "تلك المحبة"في رائعته " الحبيب السايح"و " تاغيت" في روايته " فوغالي
  .ي هذا العمل اإلبداعيلنبرز كيف تجلت الصحراء ف
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 ب 

عن جوانب غامضة لعوالم الرواية وتسليط الضوء  للكشفإضافة إلى محاولتنا   
على المجتمع الصحراوي، والتفتنا إلى خبايا وقوة الرواية في تصويرها الفني للصحراء 
الجزائرية، التي تعد أساس إدراك وخيال وميالد الرواية مع بروز صورة الصحراء في 

  "تلك المحبة"جزائرية بصورة رائعة في رواية الرواية ال

  ؟كيف تجلت صورة الصحراء في رواية تلك المحبة ومن هنا 

  :صدور هذا البحث الذي نقر بأهميته البالغة في تحديد مجموعة من األسئلة وجاء

  تجربة الشعرية العربية القديمة؟الكيف تجلى حضور الصحراء في  -

  ؟الجزائرية ما هي مالمح الرواية العربية -

  كيف كان حضور الصحراء في التجربة الروائية المعاصرة؟ -

  ؟فيم تتجلى سيميائية الغالف وصوره وألوانه -

  ؟إلى ما يوحي عنوان الرواية -

  ؟فيم تتمثل األبعاد الداللية للعناوين الداخلية للرواية -

الرواية ودالالتها التي تجلت في مختلف فصول ما المظاهر الثقافية واإلجتماعية  -
  المتنوعة؟

المنهج اإلجتماعي ألننا  نوبناء عليه حاولنا اإلجابة على هذه التساؤالت معتمدي
المنهج األنسب لطبيعة البحث، كونه يتحدث عن وضع المرأة وثقافتها وعاداتها رأينا أنه 

دراسة وتقاليدها في المجتمع الصحراوي، إضافة إلى المنهج السيميائي حين وقفنا عند 
، وال ننسى المنهج التاريخي حينما تناولنا شكل الرواية من حيث اللون، الصورة والشكل

  مالمح الرواية العربية الجزائرية



  ...............................................................................................مقدمة

 

 
 ج 

ون خالصة لهذا كت صل وخاتمةاوقد تشكل بحثنا من مقدمة، ميهاد نظري وثالثة فو
  لحقضافة للمالبحث باإل

و الصحراء، ثم تطرقنا في  الميهاد النظري خصصناه لتعريف الصورة األدبية  
الفصل األول إلى مالمح الرواية العربية الجزائرية ونماذج من الروايات العربية 
المعاصرة التي تناولت  موضوع الصحراء، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه قراءة سيميائية 

مختلف  لغالف الرواية، والفصل الثالث خصصناه للمظاهر الثقافية واإلجتماعية التي تجلت
  .التي توصلنا إليهاودالالتها المتنوعة، وختمنا الدراسة بأهم النتائج  فصول الرواية

وفيما يخص مصادر البحث ومراجعه فمن الحق أن ننوه بكتب جديرة أمدتنا   
  :في الدراسة وهي كاآلتيبالشيء الكثير 

  .األعمال الكاملة لحبيب السايح -

  ".تاغيت"رواية  :باديس فوغالي -

  .حسن المودن في الرواية و التحليل النصي، قراءات من منظور التحليل النصي -

سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية في أشهر اإلرساليات البصرية : قدور عبد اهللا ثاني -
  .في العالم

  ".ثالثية األرض السوداء: "عبد الرحمن منيف -

  ".التبر"إبراهيم الكوني في رواية  -

  :سبيلنا جملة من العوائق أهمهاوقد اعترض   

  .مسارات الموضوعصعوبة التحكم في كل  -
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 د 

صعوبة التحصل على بعض المصادر و المراجع مما دفعنا إلى التطرق إلى المكتبة  -
  .اإللكترونية

  .صعوبة إسقاط الجانب التطبيقي على الرواية -

  .إنعدام الدراسات التي تشتغل على الرواية -

ج إلى قراءة مركزة ا، تحتالكبير حيث تحوي ثالث مائة وسبعون صفحةحجم الرواية  -
مقاربة تمثلت في إنجاز هذا ، ومع ذلك حاولنا تجاوز هذه المعضلة ومقاربتها ودقيقة
  .البحث

  .إلى قصر المدة الممنوحة لنا إلعداد هذه المذكرة إضافة -

مجهودات العلى " باديس فوغالي"وفي األخير نتقدم بجزيل الشكر لألستاذ المشرف   
منذ كان البحث فكرة إلى أن إستوى إلى هذه  لنا وقته وجهده وتوجيهه وصبرهوعلى منحه 

 .إلمتناناالصورة، فله منا وافر الشكر و



 

 

 

 

  
  
  



  خطة الميهاد النظري

  مفهوم الصورة األدبية لغة واصطالحا

 مفهوم الصحراء لغة واصطالحا

  الصحراء عند بعض الشعراء الجاهليين

  

خطة الميهاد النظري

مفهوم الصورة األدبية لغة واصطالحا

 أقسامها

مفهوم الصحراء لغة واصطالحا

الصحراء عند بعض الشعراء الجاهليين

  الصحراء عند إمرؤ القيس

  الصحراء عند لبيد

  الصحراء عند األعشى

مفهوم الصورة األدبية لغة واصطالحا •

أقسامها •

مفهوم الصحراء لغة واصطالحا •

الصحراء عند بعض الشعراء الجاهليين •

الصحراء عند إمرؤ القيس •

الصحراء عند لبيد •

الصحراء عند األعشى •
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  :مفهوم الصورة األدبية لغة واصطالحا

صور في أسماء اهللا تعالى " ر"، و ، " ص"ورد في معجم لسان العرب مادة 

المصور هو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة 

في أي صورة ما شاء : "بها على اختالفها وكثرتها، قال اهللا تعالىوهيئة منفردة يتميز 

  .1والجمع صوره صور، وقد صوره فتصور *"ركبك

أضاف ابن أثير أن الصورة ترد في كالم العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة 

  2.صورة الفعل كذا وكذا أي هيأته" الشيء وهيئته على معنى صفته يقال 

  :جانبان يدالن عليها وهما فالصورة في اللغة لها

  .الجانب الجنسي ويكون في الشكل والنوع

والجانب الذهني يكون في استحضار صورة الشيء في الذهن دون التصرف فيه بمعنى 

  3.تضرر الشيء وتخيله واستحضار صورته في العقل

                                           
  )8(سورة االنفطار، اآلية   *
: ، ص2001، دار صادر، بيروت، لبنان، مادة صور،  1، ط 8ابن منظور لسان العرب، مجلد  1

303.  
  .304:ابن منظور، المصدر السابق، ص  2
، 2008، دار العلم واإليمان، مصر، 1،طصورة النار في الشعر المعاصر: سفجمال حسني يو  3
  .29:ص
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والصورة في مجال األدب، تكون في الكلمات واألبيات الشعرية والجمل التصويرية "

شحونة بالصور أكثر قدرة على إثارة الخيال لدى القارئ، وبالتالي قيامه بالمشاركة الم

الوجدانية والعقلية في العمل األدبي من الكلمات والجمل بل وفي األبيات الشعرية التي 

تنخفض فيها كمية الصور واألخيلة، التي هي سالسل من الصور ومن ثم قد يؤدي إغراق 

  .ظي إلى وصوله إلى مشارف الغموض الفنيالكاتب في التجريد اللف

  1"بالمتلقي دون فكرة كبيرة عظيمة، أو إبداع فائق متألق الصلة فقدانه

نستنتج من هذا المفهوم أن اإلبداع النثري أو الشعري يقدم للناس صورا عقلية بحيث 

  .يجعلهم يرون أو يسمعون أو يشعرون بالعالم بطريقة جديدة

مركبة، تتصل بنسيج العمل الفني اتصاال وثيقا، وتتحدد وظيفتها  إن الصورة عملية داخلية

داخل النص، من خالل القيم الشعورية والتعبيرية المكونة لها، وعلى ذلك فإن االتجاهات 

العامة للصورة تفصح عن كثير من داللة التجربة األدبية فالصورة التأملية، تقوم على 

 ةعن الصور الشمسية البعيدة والتذوقية والشميحاسة األشياء الخارجية البعيدة، فضال 

الصادرة بواسطة اإلنسان أو الناتجة عن حركات  سواءوالعالقات الصوتية المختلفة، 

                                           
للكتاب  ةالهيئ د ط،األسس النفسية لالبداع األدبي في القصة القصيرة خاصة،: شاكر عبد الحميد  1

  .181:م، ص1992



 ......................................................................................الميهاد النظري

 

 
9 

الطبيعة الكونية، وتتنوع الصورة األدبية تبعا لتنوع منشئها، فتأخذ الطابع العقلي المنطقي 

  1.قلية، وصور وجدانيةأو الطابع الحسي الزخرفي أو الخيالي، إذن هناك صورة ع

  :تنقسم إلى قسمين األدبيةمن هنا فإن الصورة 

  :الصورة المركبة  -أ

أو الصورة الخارجية وهي الصور األساسية التي تتكون من مجموعة من القضايا 

واألفكار االجتماعية واإلنسانية فإن ذلك يعود بالضرورة على الواقع ويفسر إشكالياته 

شأن الصورة المركبة، االتصال المباشر بين الواقع الفني عن  تفسيرا دقيقا، ويكون من

طريق القصة القصيرة والواقع االجتماعي، ومن ثم تصبح الصورة المركبة مفهوما عاما 

ومخال هاما، يحدد موضوع الصورة البسيطة، وهنا تبرز وتتضح شخصية األديب ويبدو 

  2.ير والتفاعل البنائي مع الحياة والفنموقفه وتكوينه الثقافي وقدرته على االلتقاط والتصو

  :الصورة البسيطة - ب

الوجدانية الفنية لمالمح الصورة المركبة وهي  الترجمةأو الصورة الداخلية وهي 

تقوم على تشكيالت بنائية ترتبط بالموضوع والفكرة األساسية فتتضح من خاللها 

تعتمد الحواس : الشخصية والحدث والمكان والزمان واللغة في أشكال تصويرية مركبة

                                           
نادر أحمد عبد الخالق، الصورة والقصة بحث في األركان والعالقات قصص مجدي جعفر   1

  48-44:، ص ص 2008العلم واإليمان للنشر والتوزيع،  ،1طأنموذجا،
  .46: ، صنفسهالمرجع   2
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ع، وتقف على الرمز الدالالت اإلستعارية وتلك مركبات فنية من شأنها أن تفرز الواق

  .مالمحه وأنماطه المعروفة اإليجابية والسلبية

يمكن بواسطتها تمييز ) المركبة والبسيطة(كذلك االعتماد على طرفي الصورة 

النص األدبي القصصي والحكم على القاص وموقفه االنساني والحضاري واألخالقي وفي 

قصيرة هي عالقة االكتشاف التطبيقية بين النص والصور في القصة ال النهاية إن العالقة

  1.والتوليد والتصنيف للحركة األدبية والثقافية الذاتية الفردية والجماعية العامة

  :واصطالحا مفهوم الصحراء لغة

  .هي الفضاء الواسع : ، وقيل  فُّدون القُ ظلَالمستوية في لين وغَالصحراء من :  صحر

على فعل ألنه وإن كان صف فقد الجمع صحراوات وصحار، وال يكسر : قال ابن سيد

  .غلب عليه االسم

وكذلك جمع كل فعالء إذا لم يكن : الجمع الصحاري والصحراوات قال: قال الجوهري

مؤنث، أفعل مثل عذراء وخبراء وورقاء اسم رجل، وأصل الصحاري، بالتشديد وقد جاء 

رت الراء، كما بين الحاء والراء ألفا وكس أدخلتذلك في الشعر ألنك إذا جمعت صحراء 

                                           
نادر أحمد عبد الخالق، الصورة والقصة بحث في األركان والعالقات قصص مجدي جعفر  1  

  .46-45: ص ص: السابقالمرجع ،أنموذجا
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مساجد، فتنقلب األلف األولى التي بعد الراء : يكسر ما بعد ألف الجمع في كل موضح نحو

  1.صحارى بفتح الراء: ياء فتدغم، ثم حذفوا الياء األولى وأبدلوا الثانية ألفا فقالوا

 فهيالصحراء من صحر، والصحراء غبرة في حمرة خفيفة إلى بياض قليل، 

ليس بها  األجر دابةاء واسع، وقيل الصحراء من األرض مثل ظهر أرض مستوية وفض

  2.وال جبال ملساء أكامشجر وال 

وبالرغم من أن الصحراء أرض قاسية بمناخها، قاحلة بطبيعتها، فقيرة بإنتاجها 

الزراعي، فإنه ينظر إليها اليوم كجزء ال يتجزأ من عالمنا األرضي بل هي تضم أجزاء 

  .مهمة من هذا العالم

وإذا كانت الصحراء فقيرة في إنتاجها  3فالصحراء جزء من تراثنا الطبيعي

وبإنتاجها الرمزي، فإذا  الزراعي والمادي، فإنه ينظر إليها على أنها غنية بتراثها الثقافي

الصحراء قاحلة جرداء فهي قد كانت دوما أوسع فضاء للتأمل والتفكير، وكانت دوما 

  .ار واألديانأفضل مواطن لألساطير واألشع

                                           
لسان العرب، المجلد  ،1، طابن الفضل جمال الديم محمد بم مكرم بن منظور االفريقي المصري،  1

  .202: ، ص2000،  1863الثامن، دار صادر، بيروت، لبنان، سنة 
  .2404 – 2403: ، ص ص  ، دار المعارف4ج ،دط ابن منظور لسان العرب، مادة صحر، 2
، دار 2009، 1حسن المودن،  الرواية والتحليل النصي قراءات من منظور التحليل النصي، ط  3

  .127األمان، الرباط، ص 
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وقد شهدت النظرة إلى الصحراء في اآلداب األجنبية تحوالت ال تخلو من أهمية 

  .يالحظ أنه من موباسان إلى أندري: ففي األدب الفرنسي مثال

فهي في النصوص الدينية فضاء للخلوة : ومنذ القدم كانت الصحراء صور تخييلية

أي أنها فضاء ذهني وميتافيزيقي مؤهل : إليهوالعزلة، فيه يتم اللقاء باإلله واالستماع 

  1.الستقبال التعاليم اإللهية

  :الصحراء في نصوص إبراهيم الكوني صورة من أعالمها وتتقدم

الثاني فضاء واقعي أن الصحراء نقيض المدينة، األولى فضاء أسطوري روحي، و* 

في مقابل هذا الشيء  الصحراء نبات روحي أسطوري يقف" التبر"ه مادي، في روايت

إذا ما قبلت بالتبر والذهب، ولهذا  ، والصحراء لن تبقى صحراء"التبر"المادي الذي يسمى 

  .والجنون والموت بالتيه وجملة وتحكم عليهما أوخيذنجدها تطرد 

هو التضحية بالمادي لصالح الروحي والرمزي  إن الصحراء فضاء أهم ما يميزه* 

  من الحرية الصوتية بنوع الحياة منكرة للتملك، ومولعةفأغلب الشخصيات زاهدة في 

  2".حتى حين تكون وثنية

                                           
، دار 2009، 1حسن المودن، الرواية والتحليل النصي، قراات من منظور التحليل النصي، ط  1

  .127: األمان، الرباط، ص
المركز  ،1ط ل الصحراوي في أدب ابراهيم الكوني،الغانمي سعيد، ملحمة الحدود القصوى، المخيا  2

  .16:، ص2000،  الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء
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ال يعثر عليها إال التائهون الذين فقدوا "، وةفردوس مفقود، رواحة مفقودإن الصحراء *  

  ...العطشان والضائع وال تنقد إال من أشرف على الموت ي، تسقةاألمل في النجا

  1".رواية تقول إن البحث عنها يجري منذ آالف السنين ءويتوارث أهل الصحرا

إن الصحراء ال تختزل في صورة موحدة متطابقة للفردوس المفقودة بل إن هذه 

عرف أحد يمفقودة لكنها موجودة، ال الصورة نقشها ذات طابع مزدوج مفارق، فالجنة 

  .الصحراء وبواطنهامكانها ولكن ال أحد ينفي وجودها، هي بال شك راحة في أعماق 

أن تكون تجربة إال إذا بلغت الحدود القصوى، والشخصيات  إن الصحراء ال يمكن

موجودة على حافة الحياة دائما، وكأنها في صراع أبدي مع "في روايات الكوني وقصصه 

الموت، ال وقت لديها للتفكير إال بما يحفظ لها استمرار حياتها، ويحصنها من مواجهة 

  2.الفناء

ن هذا نستنتج أن األدب السردي العربي قد عرف مع روايات الصحراء ظهور وم

  .نصوص سردية تجعل شخوصها وحكاياتها وتأمالتها تستوطن الصحراء

  :للفظة الصحراء مرادفات عدة ننتقي منها ما يأتي

                                           
دار اآلفاق الجديدة : ، الدار الجماهيرية، طرابلس1ج ،1ط ابراهيم الكوني، المجوس،  1

  .55: ، ص1991المرغب
  1، طالغانمي سعيد، ملحمة الحدود القصوى، المخيال الصحراوي في أدب ابراهيم الكوني،  2

  .17: ، ص2000،  المركز الثاقفي العربي، بيروت، الدار البيضاء



 ......................................................................................الميهاد النظري

 

 
14 

مختلف الرياح والجامع بين : وهي الصحراء الملساء والفيف من األرض :الفيف  -1

  1.اء هو االتساع، وإنقطاع سبل الحياةالفيف والصحر

  قال عمر بن معد يكرب

  2يوم فيف الريم ُأبتم بالفَلَج -_-َأخْبر المخْبر عنْكُم َأنَّكُم    

تلتقي التنوفة مع الصحراء والفيف في االتساع والجذب وهذا االتساع يحول  :التنوفة -2

  .دون الوصول إلى ما فيها من كأل وماء

  .التنوفة من األرض القفر المتباعد ما بين األطراف :وقيل

 3.التنوفة التي ال ماء بها من الفلوات، وال أنيس وإن كانت معشبة: وقيل

  :قال امرؤ القيس

ثَت بلبون كََأنا حدثَارقَاب -_- هد4ال عقاب القواعل ىفتنو ع  

  

                                           
  .24: ، ص2009عالم الكتب الحديث،  ،1طأحمد موسى النوتي، الصحراء في الشعر الجاهلي،  1
: م، ص1974، دن، دمشق، عمرو بن معد يكرب، الديوان، جمع وتحقيق مطاع الطرابشي، دط  2
21.  
  25: ، صنفسهأحمد موسى النواتي، المرجع   3
   .110: م، ص1989،  دار الجيل، بيروت ،1، طامرؤ القيس، الديوان، تحقيق حنا الفاخوري،  4
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وز من الهالك والمفازة من المفازة مرادفة للتنوفة، ألن في ذلك أمال في الف :المفازة -3

  1.فاز إذا لقي ما يختبط به وسميت المفازة بذلك ألنها مهلكة: ، يقالالفوز

  :قال كعب بن زهير

ما ضها َأركَ نعا ثَبوفََ -_-ى وور ِمن بعده ول ج2ر  

عن كل خير، فال يتوقع فيها وجودا حيث تنقطع فيها  هي األرض القفر فليت: الفالة -4

  3.أسباب الحياة

  :حميد بن ثور: قال

  4.وبهاب، مقَاه الرخطّتَ ال، الَفَ -_-ا هونَد عراضم بٍزغَلىَ ي ِإوِْأوتَ

للريح   راقاالنخ الريح فيها، وهذا راقالنخهي األرض البعيدة، وسميت بذلك  :الخرق -5

ة التي تطء الريح عن يكشف عن الالتناهي الجغرافي للمكان، وال وجود للمعالم الطبيعي

  5.راق أو االختراقمحاولة االنخ

  

                                           
  .24- 25: المرجع السابق، ص ص ،الصحراء في الشعر الجاهلي أحمد موسى النوتي،   1
  .47: م، ص1976،  دار صادر، بيروت ،دط كعب بن زهير، الديوان،  2
  .27: المرجع السابق، ص ،الصحراء في الشعر الجاهلي أحمد موسى النوتي،  3
  .27:المرجع نفسه، ص 4
  .28: المرجع نفسه، ص  5
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  :الهذلي دمقبل بن خويل: قال

  1ياموالطَّ فطْالنُّبِ انِرابوشَ  -_- وقرخَ وابٍجا بِمهُنّوِإَ

  .2وجمعه قفار وقفور يدل على الخالء الواسع من األرض،: القفر -6

  :الشماخ بن ضرار الذبياني قال

خُيَأ وضام هن الماء تَ -_-ى تَّحبيَأ نن سنَاخفُقَ ه3ور.  

7- ّالدةهي الفال :ةوي الصوت الذي يسمع فيها، وقيل ألنها  الواسعة، وسميت بذلك لدوي

  4.تدوي بمن صار فيها، أي تدوي به

  :الذبيانيقال الشماخ بن ضرار 

َوِودتَ رٍفْقَ ةُيمشي نعامكَ -_-ا هالنَّ يِشْمصارفَي خَى فنْاَأل اف5 جِد  

  

                                           
  .28: نفسه، صالمرجع ،الصحراء في الشعر الجاهلي  ،أحمد موسى النوتي  1
  .29: المرجع نفسه، ص  2
الشماخ بن ضرار الذبياني، الديوان، تحقيق شاكر العاشور، دار الطباعة الحديثة، البصرة،   3

  .113: م، ص1972
  .31، 30: ، ص ص نفسهالمرجع  أحمد موسى النوتي،  4
  .31: ، صنفسهالشماخ بن ضرار الذبياني، المرجع   5
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: يوهي مفازة ال شيء فيها يقول ابن جنّ... تدل على فعل اإلبادة والتدمير: البيداء -8

  1".سميت بذلك ألنها تبيد من يحلها وسموا الصحراء بيداء ألنها تبيد سالكها"

بعض مرادفات الصحراء، وهناك مرادفات آخرى كثيرة سنذكرها دون شرح هذه 

ها تحمل نفس المعنى والصيغة فهي ال تختلف عن المرادفات نلتفادي اإلطالة فيها أل

  :السابقة ذكرها وهي

المهةمالد ،يمومة، اليهماء، السبسب، المومالمهلكة ف، فنَتْالَّ ،د والبلدة والبالدلَاة، الب

الغبراء، البرية، الجدجكْد، الدداك، المتْراله ،والبوباة، القواء الجل، الغائط، الم ،

المهيج  ،ليع، الفضاءم، المخوفة، الهضلّمجرعاء، الهناء، الَلقع، الد، البالغدفدهرهة، رالَّ

2...انمليس، الغيظحصحاء، المتيهة والتيه ، اإلالص 

  :الشعراء الجاهليينالصحراء عند بعض 

لقد شغلت الصحراء مساحة شاسعة في حقل الشعر الجاهلي، فتجول الجاهليون في 

فجاجها، وخيروا واقعها المكاني بكل أبعاده، فذهب الشعراء الجاهليون في وصف أماكنها، 

امرؤ القيس، لبيد بن ربيعة، : أمثال... وحيواناتها، والنباتات الموجودة فيها وطبيعتها

  .شىاألع

  
                                           

  .32: المرجع السابق، ص ،الصحراء في الشعر الجاهلي احمد موسى النوتي، 1
  .39: المرجع نفسه، ص  2
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  :يقول امرؤ القيس

  يبالذّ ةرفْقَالَا بِهلَ حالَ اءحتْفَ -_-ت  لْفَتَخْوا اءالم اضفَ ينها حأنّكَ

  يباخنَشَ هنْا مهقعون موودَ -_- ةبقَرم قوِفَ نم هصخْشَ رتْصبَأفَ

  يبوِصح تَيى الرِّون ها مهثّحي_ -_ة راسكَ وِي الجف هوحلت نَبقَْأفَ

صتب لْعيه نْم تَلَوصن ُأب مِإ_ -_ مِمقَالشّ ناء قّشَلى اَألعينْن مصوب  

وِلْكالد تّتْب عراها وهنهاَ اَذ خَِإ_ - _لةٌقَثْي مودنْم مهرِتكْا ويب  

ويّلمها من هواء اِلطَ وِالجةُب _- _الَو ا الذّذَكَهي اَألي فضِر طْملوب  

  1يبغبتَ ارِرساَأل نع ادهتجي اا فمَأ_ -_ بجا عهنْدا مشَ يحِوالرّ قرالبكَ

تصف معركة حامية بين الذئب والعقاب فقد صور هذه لوحة رسمها امرؤ القيس 

فرسه بأنها عند انهمار الماء، وانحدار الشد وانضمام الخصر، ولحرب المتن، كالعقاب 

التي ظهر لها في القفر ذئب وقد فصلتها عن ربى ونجاد فلم تخشى قطعها، فأقبلت نحوه 

، فقد اندفعت نحوه من منخفضة ومنجدة، موقعة فعل التحطيم على جناحيها ليشتد طيرانها

مرقب عال ساعدها في ذلك االنخفاض السحيق وكما أنها موتورة نحوه، فهو كذلك 

لطلبها، وقد عزم على أمر ال يحيد عنه، وبدأت المعركة، حيث يلجأ إلى الصخور مختبئا 

                                           
  .197-  196: امرؤ القيس، الديوان، ص ص   1
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تحت جنباتها، وهي تتابعه بفق، وتنتقل المعركة إلى سطح الصخور، ويفلت ثانية وقد 

تن األرض وغبارها ليعمل تمويها على نفسه،ولم ينفعه التحرز والتحصن خلق استعان بم

نقع المعركة، ومازالت تكر عليه، وتتابعه، إال أنه يختبئ خلف الصخور لعل الليل يأتي 

  1.فيختفي خلف استاره المظلمة

لبيد بن ربيعة حيث جعلها : ومن الشعراء الذين تحدثوا عن الصحراء في شعرهم نجد

  :معلقته فيقول في وصف الناقةموضوع 

هَل بالجزيِل وصرمامجالم ا -_- واحبهتْ وزاغَ قوامإذا ضلع باق 

 منها فأحنقَ صلْبها وسنامها  -_-ةً ــارٍ تَركْن بقيــبِطَليحِ أسفَ

ها وتحسا -_- رتْــوإذا تغالى لحمهامدتْ بعد الكَالِل خوتَقَطَّع 

  2مع الجنوبِ جهامها اصهباء خَفَّ  -_- اـهــالزمامِ كأنَّ فلها هباب في

فلئن كانت الناقة موضوع أكلة، إنها هنا وسيلة حية ورمز للسياق المطلق ومن ثم 

  .فهي رمز لحرية المكان في الصحراء

                                           
  .147- 146: ص ص  ،الصحراء في الشعر الجاهلي ،أحمد موسى النوتي  1
  .71: ، ص2000،  ، بيروتاإلسالميدار الغرب ،1ط الصوت، ىمحمد شاهين، من الصمت إل  2
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إن موقع الصحراء من المعلقة هو موقع اللوحة الخلفية، موقع البنية التحتية 

يهم الشاعر هو إبراز العالقة الدائمة التي تربط بين التنظيم االجتماعي الطبيعي، فإن ما 

  .والوسط الذي يفرزه

وذْيب األعشى واصفا بقر الوحش في صراع من أجل البقاء فيقوله:  

  اعشَخَ دقَ صِخْي الشّفّخَ ماًدقَ مِحللّ_ -_  صحتَفْم ضري اَألي فبِاا ضهى لَوهَأ

  ا عده خَلَثْل معفْيء، يف ضِري َأف -_-ا ــــَهداحو سٍفن نَا عهدعخْل يظّفَ

انَحخْت يدعهسفْن نَا ع واحدلَ_ -_ا ـــهحطْقد َأا، فَمعت لَمحما وفَ قدجاع  

  1اعَتَر  ةُيري ثاعرر تُاالنه دح_ -_ ةٌـــــعاتر يها، وهنْكل مْأي ّلظَفَ

وت على البقرة ابنها قربانا للمفهذا مشهد من مشاهد األمومة الحزينة، فقد قدمت 

  .المفجوعةمذبح الصحراء، فهو في هذا إصرار على الحياة الكامنة، في ثنايا األمومة 

   

                                           
م، 1972األعشى، الديوان، شرح وتعليق محمد محمد حسين، دار النهضة العربية، بيروت،   1
  .117:ص



 

 

 

 

  
  
  



  الرواية العربية والصحراء

 

  الصحراء عند عبد الرحمان منيف 

 

  

الرواية العربية والصحراء:الفصل األول

 لغة واصطالحامفهوم الرواية 

 مالمح الرواية العربية الجزائرية

 البدايات والتحوالت

 مرحلة ما قبل االستقالل

 مرحلة ما بعد االستقالل

 الصحراء في الرواية العربية

الصحراء عند عبد الرحمان منيف 

  الكوني إبراهيمالصحراء عند 

  .الصحراء عند باديس فوغالي

مفهوم الرواية  •

مالمح الرواية العربية الجزائرية •

البدايات والتحوالت •

مرحلة ما قبل االستقالل •

مرحلة ما بعد االستقالل •

الصحراء في الرواية العربية •

الصحراء عند عبد الرحمان منيف  •

الصحراء عند  •

الصحراء عند باديس فوغالي •



 الرواية العربية والصحراء....................................................:.........الفصل األول

 

 
23 

  :الرواية لغة واصطالحا

استقى : ريا –على البعير ) روى("جاء مصطلح الرواية في معجم الوسيط من مادة 

روى على الرجل : والقوم وعليهم، ولهم، استقى لهم الماء والبعير شد عليه بالرواء، ويقال

  .بالرواء، شده عليه لئال يسقط من ظهر البعير عند غلبة النوم

: رواة والبعير الماء رواية) ج(حمله ونقله فهو راو : والحديث أو الشعر رواية

أنعم فتله والزرع سقاه : كذب عليه والجبل ريا: ذبروى عليه الك: حمله ونقله ويقال

جعله ): أرواه(رواه ) ج(تنعم فهو ريان، وهي ريا وريانة : روى الشجر والبنت: ويقال

  1)".المحدثة(القصة الطويلة، : حمله على روايته، والرواية: يروي وفالنا الحديث والشعر

أتيتهم : أهلي وألهلي ريا ، ورويت علىالتفكير في األمر"تعني : وفي لسان العرب

استقيت عليه : من أين رويتكم؟ من أين ترون الماء، ورويت على البعير ريا: بالماء يقال

روى فالن فالنا شعر إذا : وقال يعقوب ورويت القوم أرويهم إذا استقيت لهم الماء ويقال

أنا رويت الحديث والشعر رواية ف: رواه له حتى حفظه للرواية عنه وقال الجوهري

  .2"راو

                                           
المكتبة  ،، دطابراهيم مصطفى حامد عبد القادر، أحمد حسن الزيات، وغيرهم، المعجم الوسيط، 1

  .120: ، دت، ص 1االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، اسطنبول، ج
والنشر والتوزيع،  ةدار غريب للطباع ،2، طالعربية الحديثة، ةسيد حامد النساج، بانوراما الرواي  2

  .13: ، دت، ص القاهرة
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أما اصطالحا فالرواية شكل أدبي متميز، له مالمحه الخاصة، وقسماته الواضحة 

يتخذه بعض األدباء وسيلة للتعبير عما تختلج به نفوسهم أو هيكال لتصوير ما " هذا الشكل

من أشخاص، وأحداث، ومواقف، وانفعاالت، وعالقات اجتماعية : يرغبون في تصويره

: وإنسانية، إنها إذن واحدة من األشكال األدبية األخرى مثل وظواهر بشرية وطبيعية

  1."الملحمة، والمسرحية، والقصيدة الشعرية والقصة القصيرة، والمقال

بأنها جنس مفتوح ومركب "، "الخطاب الروائي" في حين يرى باختين في كتابه 

...) كرات، الرسالةالشعر، النثر، الرحلة، المذ(يمزج في بنيته الداخلية بين أجناس مختلف 

لغات الطبقات االجتماعية المختلفة لفصحى، العامية، اللغة الراقية، ا(وبين لغات متعددة 

  .2"...)لغات المهن، اللهجات

بحيث يمثل التعدد اللغوي الخاصية الجوهرية للخطاب الروائي، ألن الرواية بنظر 

عني أن  3"عا منظما أدبياهي التنوع االجتماعي للغات واألصوات الفردية تنو"باختين 

  .كتابه يشير إلى أن الرواية هي الجنس األدبي الوحيد الذي لم يكتمل بعد

تصوره للرواية بوصفها شكال ومضمونا، ضرورية " لوكاتش"في حين يحدد 

حيث الكلية الممتدة للحياة فالرواية هي ملحمة عصر، "ث المجزأ، للتعبير عن العالم الحدي

                                           
  .13: ، صالمرجع السابق سيد حامد النساج، بانوراما الرواية العربية الحديثة،  1
: ميخائل باختين: م، نقال عن2010، 1محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ط  2

  .33: ، ص ترجمه محمد برادة، دار األمان ،2ط الخطاب الروائي،
  .11: ، ص ترجمة محمد برادة، دار األمان، الرباط ،1، طالخطاب الروائي،: ميخائيل باختين  3
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ة مباشرة، إنها ملحمة عصر أصبحت فيه محايثة المعنى بالنسبة للحياة لم تعد معطاة بكيفي

، وعواقب و التشضي معضلة، إذن فهي حسب ما قدمها هي الشكل المطابق للتجزئة،

  1".االستالب داخل المجتمع البرجوازي

  ".عالم بدون آلهة ةملحم"ومن ثمة تكون الرواية في نظره 

الرواية أهم األجناس األدبية على اختالفها  ومن التعاريف السابقة يتضح لنا أن

وتشعبها وتعددها وسحرها المتميز في سرد األحداث واالبتعاد بالقارئ عن عالمه 

وشواطئه الهادئة إلى بحر يغرقه جماال وإبداعا وقدرة على الخلق واالبتكار الفني خاصة 

  .بالغة الخيالمع الرواية الجديدة التي تظل بصفة دائمة تساءل هيمنة الكتابة و

  :مالمح الرواية العربية الجزائرية

تعد الرواية أهم األجناس األدبية على اختالفها وتشعبها وتعددها وسحرها المتميز 

في سرد األحداث واالبتعاد بالقارئ عن عالمه وشواطئه الهادئة إلى بحر يغرقه جماال 

الجديدة التي تظل بصفة  وإبداعا وقدرة على الخلق واالبتكار الفني خاصة مع الرواية

فيه  تتالقحدائمة تسائل هيمنة الكتابة وبالغة الخيال فهي الجنس األدبي الهجين الذي 

اللغات كما تلتقي في جسده سالالت المحك ولغاته، وبذلك تكون بالغته في مدى انزياحه 

نساني شكال من أشكال الوعي اال"عن ثوابت البالغة القديمة وقيمها الجمالية، حيث تمثل 

                                           
  .7:ص المرجع السابق،، الخطاب الروائي: ميخائل باختين  1
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وهذا يعني أنها مرآة للواقع وانعكاس له في قالب جمالي  1"صراعه مع واقعه ومحيطه

  .مثير للقارئ

ور شخصيات فردية من دقصة نثرية طويلة ت "بمعناها العام  Romanوالرواية 

  .2"خالل سلسلة من األحداث، واألفعال والمشاهد معتمدة على السرد وعنصر التشويق

نص نثري تخيلي واقعي غالبا يدور حول شخصيات متورطة "الرواية والواقع أن 

  3".في حدث مهم وهي تمثيل للحياة والتجربة، واكتساب المعرفة

وعليه يمكن أن نحدد الرواية بأنها واقعة حقيقية أو خيالية، تروي أحداثا معينة، 

ية ونشطت بهدف التسلية أو الموعظة، وفي هذا اإلطار البسيط نشأت الرواية العرب

  .وتميزت عن بقية األجناس األدبية األخرى

  

  

  

                                           
 ابراهيم اسماعيل، الرواية المغاربية، الجدلية التاريخية والواقع المعيشي دراسة في بنية المضمون،   1

  .5: ، دس، ص المؤسسة الوطنية لالتصال، النشر واالشهارمنشورات ، دط 
.161: م، ص2009،  ، الدار الوطنية للكتاب، دط محمد بوزواوي، معجم مصطلحات األدب  2  
،  دار النهار، بيروت، لبنان ،دط لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني،  3

  .99:، ص2002
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  :البدايات والتحوالت* 

تعود بدايات الرواية الجزائرية إلى النصوص الروائية التي ظهرت قبل " 

 "غادة أم القرى "السبعينات وهي تحمل بعض مظاهر الرواية الفنية ممثلة بظهور رواية 

على أهميته لم يرق ألن يكون عمال روائيا لألديب أحمد رضا حوحو ولكن هذا العمل 

  1".متكامال، إال أنها تعتبر عالمة مضيئة في مسيرة النثر الجزائري

من هنا نستنتج أن كل كتابات هذه الفترة كان همها األكبر االهتمام باألحداث 

التاريخية والتحوالت االجتماعي في ظل المظالم التي سلطها المحتل على المنطقة 

ن الجائرة في حذف الحريات ومحاصرة اللغة العربية واستبدالها باللغة الفرنسية والقواني

وقد " زينب"لرواية " محمد حسن هيكل"وتبدأ الرواية العربية المعاصرة بتأليف الدكتور "

هي أول رواية فنية في تاريخ األدب العربي الحديث، وقد  ةأجمع النقاد على أن هذه القص

بقلم "دون أن يكتب اسمه الصريح بل كتب على غالف القصة  1910نشرها كاتبها سنة 

العام في ذلك الوقت حيث لم يألف الناس بعد قصة  يخوفا من استثارة الرأ" فالح مصري

ويدور حولهما حوار كالذي نعهده في القصص وتصور القصة واقع يلتقي فيها شاب بفتاة 

  2".الريف المصري في تقاليده القاسية وطبيعته السمحة

                                           
  .99:، ص2002،  ، دار النهار، بيروت، لبنان، دط مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني، معجم   1
  .157: ، ص،دط، الدار الوطنية للكتابمحمد بوزواوي، معجم مصطلحات األدب  2
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أما الرواية الجزائرية فهي تعبر عن الروح الوطنية سواء كتبت باللغة العربية أو 

اللغة الفرنسية، فالنصوص التي كتبت قبل االستقالل بالفرنسية تعد جزءا من تاريخنا 

فالرواية الجزائرية ترتبط باألحداث التاريخية والتحوالت االجتماعية وال يمكن أن نجردها 

حكاية "التي ولدت وتولدت عنها، ويؤرخ للرواية الجزائرية بقصة  من هذه السياقات

غير أن هذه  1948التي كتبت في سنة " لمحمد بن ابراهيم" العشاق في الحب واالشتياق

القصة تميزت بلغتها ومضمونها الشعبيين، مما جعلها أقرب إلى الحكاية الشعبية كما أشار 

بجوها ولغتها، وسمات ظالل القصة الشعبية وهي الرواية التي تحمل :" صاحبها بقوله

  1."الرواية الفنية، التي أساء إلها خصوصا شيوع الدارجة الجزائرية فيها

فقد ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية أي سنة  ةأما البداية الفعلية للفنون القصصي

  :ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين 1945

  :مرحلة ما قبل االستقالل* 

الذي  )االستعمار الفرنسي(وهي بالطبع المرحلة المرتبطة باالحتالل ": المرحلة األولى -أ

كان له األثر الكبير في تغيير وتشويه العقلية الجزائرية ومحاولته المستمرة في طمس 

باإلضافة إلى ظهور عدة ) اللغة العربية، والدين(معالمها بالقضاء على مقاومتها األساسية 

                                           
  المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،2، طمحمد بن ابراهيم، حكاية العشاق ف الحب واالشتياق،  1

  .227: ، ص1983
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اسة تهدف إلى اصطالحات جذرية في جميع الميادبن كمحاولة القضاء على تيارات لسي

  1".الحرمان الذي عانى منه الشعب الجزائري

وشهدت هذه المرحلة ميالد الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية وقد كان 

ذي تمكنوا ميالدها استثنائيا ونتيجة حتمية للظروف االستثنائية التي عاشها هؤالء األدباء ال

ة الفرنسية مما تسنى لهم االحتكاك بالثقافة أو الفكر الغربيين أسفر سمن الولوج إلى المدر

هذا االحتكاك على إنتاج إبداع في جنس الرواية، يوظف اللغة الفرنسية كوسيلة توصيل 

الجزائري، الذي كان يمر بمخاض سياسي واجتماعي عسير  اإلنسانوتعبير عن هموم 

التي وضعت حدا للتواجد الفرنسي  1954انفجار الثورة التحريرية سنة  تهكانت نتيج

 1950" ابن الفقير: "ومن اهم األعمال الروائية التي ظهرت في هذه الفترة"بالجزائر 

لمولود فرعون، وهذه  1953" األرض والدم"و" يون والعصااألف" 1953" الهضبة المنسية"

ما يكابده الشعب الجزائري من أوجاع وآالم، أما الروايات تنطق بالروح الوطنية وتعبر ع

" ألحمد رضا حوحو" غادة أم القرى"النص الوحيد الناطق بالعربية في هذه الفترة فقد كان 

أول عمل روائي مكتوب بالعربية في الجزائر " واسيني األعرج"، وقد عده 1947سنة 

  2."عبر عن تبلور الوعي الجماهيري بالرغم من أفاقها المحدودة

                                           
  المؤسس الوطنية للكتاب، الجزائر ،دط اتجاهات الرواة العربية في الجزائر،واسيني األعرج،  1

  .65: ، ص1986
  .18: صالمرجع نفسه،   2
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يتداخل الحديث عن الرواية كونها المرآة الحقيقية لألدب الجزائري الحديث فهي 

يين وتفضح الممارسات االستعمارية وهذا ما جعلها تتسم رتتحدث عن معاناة وآالم الجزائ

، لذلك فهي وينبض في شرايينها الدم الجزائريبالجزائرية، فهي تختلج بالروح الجزائرية، 

النخاع، ومما سبق يمكن القول أن فترة ما قبل االستقالل كانت األرضية أو جزائرية حتى 

  .القاعدة األساسية التي مهدت لظهور الرواية الفنية الجزائرية الناضجة

  :مرحلة ما بعد االستقالل: المرحلة الثانية

الرواية الجزائرية باتت نسخة لألوضاع المزرية التي خلفها االستعمار من جوع 

وفقر وحرمان وقهر، فحمل األدباء على عاتقهم مسؤولية المساهمة في بناء الوطن 

الذي " وسيني األعرج"وتصوير مظاهر الصراع والعنف بالكلمة إلثبات الوجود وهنا نجد 

الستينات وتأخرها إلى السبعينات يعود للظرف أن سبب عدم ظهور الرواية في "يقول 

التاريخي بكل مفارقاته االقتصادية واالجتماعية السياسية والثقافية كما أن ثقافة األديب 

ظهور الرواية خلفت التربة األولى التي ستبنى عليها  ينفسه، لم تكن لتساعده وال تسهم ف

  1."طية في بداية السبعيناتأعماال أدبية فيما بعد خصوصا مع التحوالت الديمقرا

فالرواية تتطلب لغة مرنة قادرة على تصوير بيئة بعينها وتصوير األوضاع في 

اب الجزائريون لم يجدوا أمامهم نماذج يسيرون على نهجها وكل هذه ذلك الوقت، فالكتّ

  .الشروط لم تتوفر إال بعد االستقالل
                                           

  .85: ص المرجع السابق،واسيني االعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،    1
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لوالدة الرواية الفنية الجزائرية على الرغم ولهذا فإن فترة السبعينات هي الفترة الحقيقية 

من وجود بذورها في الفترات السابقة فمع بداية السبعينات شهدت الرواية تطورا لم تعرف 

له مثيل من قبل وال من بعد لحد اآلن ولم يكن يحدث هذا االنتاج بمعزل عن التغيرات 

ية، أما في الثمانينات روا ثمانية عشر الجذرية التي مست الجزائر، حيث دونت حوالي

بدأت الرواية الجزائرية تنحو منحى الحداثة وتتجاوز شيئا فشيئا البنية التقليدية والكالسيكية 

مدونة وذلك بانتشار التعليم وانفتاح الجامعات  تسعة و ستون بلغ االنتاج الروائي حوالي

  .الجزائرية

في بداية التسعينات قد  أي فن أو إبداع يحتاج إلى استقرار وحرية فإن الرواية" 

شهدت تطورا وتنوعا لم تعرف له مثيل من قبل إذ يرى البعض أن الظروف التي عاشها 

المجتمع الجزائري لم تسمح بوالدة جنس أدبي ثم تموه فيما بعد ولم يكن باستطاعة األدباء 

  1"إنتاج أو إيداع أدب باعتبار أن الكتابة ال تزدهر إال في ظل الحرية واالنفتاح

اب الشباب أي في هذه الفترة عرفت الرواية تدفقا غزيرا وبزوغ جيل من الكتّ" 

" مرزاق بقطاش: "ة في هذه الفترة معيالذين نعجز عن إحصائهم وتبلورت الرواية الجزائر

وغيرهم ومن الطبيعي جدا أن يكون الكتاب الجزائريون جميعا، كما يقول " محمد عرعار

  2".تاريخ واألدب شيء واحدقد أكدوا أن ال: "مالك حداد

                                           
  .85ص  المرجع السابق،واسيني األعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، 1
  .68: ، ص2005،  ، دار جيل، لبنان1، طمحمد الصالح الجابري، األدب الجزائري المعاصر  2



 الرواية العربية والصحراء....................................................:.........الفصل األول

 

 
32 

الفرد، كما ال تنتج  ةإن الكتابات الفنية ال تنتج بعيدا عن حري"من هنا يمكننا القول 

أن "أيضا بعيدا عن التاريخ فاألدب والتاريخ سيران جنبا إلى جنب يرجع البعض إلى 

عبد الحميد "التي كتبها " ريح الجنوب: "النشأة الجادة للرواية الفنية الناضجة ارتبطت بـ

  1."، بأسلوب واقعي1970سنة " بن هدوقة

رواية ريح الجنوب تثير قضايا كثيرة تتصل باألرض والمرأة ونضال األفراد، من 

والمستقبل على أن الشيء الجديد في الرواية، هو االهتمام باألرض وارتباط  ةأجل الحيا

ها ذلك االقطاعي، كما كافح الفالح الجزائري بها، هذا االنسان البسيط الذي كافح من أجل

  2.ألرض والثورةلاالستعمار وكان الجندي المخلص 

  

  

  

  

  

  
                                           

  .97: ، دس، ص ، ديوان المطبوعات الجامعي، دط عمر بن قينة،  في األدب الجزائري الحديث  1
دار الكتاب العربي للطباع والنشر والتوزيع،  دط،عبد اهللا ركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث،  2

  .241: ،ص2009،الجزائر
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  مكانة الصحراء في الرواية العربية

بفرض  أحداثهاالصحراء مكانا منفتحا على الطبيعة، لتأطير اتخذت الرواية لنفسها، فضاء 

الزمان المتحكم فيها، حيث شملت تقريبا كل أحداث الرواية نظرا لوالدة الشخصية بها 

تمثل " وترعرعها داخل فضاء مكاني، شاع بعاداته وتقاليده وأفكاره الغريبة، كما 

، فيمشي بها 1"وعدم وجود العمران على أرضها مكانا مفتوحا الصحراء بمساحتها الشاسعة

إللتفات رمال الصحراء علي، فهي متواجدة أينما  تحرك من مكانهاإلنسان وكأنه ال ي

يمشي مع حرارة المكان وإن أشد ما يشهده هذا الفضاء الواسع، الكثبان الرملية التي تؤدي 

يوحي باإلتساع " بحياة اإلنسان إلى الموت، بوصفها مكانا مفتوحا الحدود له، الذي 

والخوف، ال سيما، إذا كان المكان مفتوح في  والتحرر، وال يخلو األمر من مشاعر الضيق

ولعل حلقة الوصل بينهما هي اإلنسان الذي ينطلق من المكان (...) أمكنة الشّتات والمنافي 

ا الراغبة دائما، في اإلنطالق و التحرر وهذا المغلق إلى المكان المفتوح، توافقا مع طبيعته

تلك "وم العام للصحراء، غير أن رواية ، هذا المفه 2"ال يتوفر إال في المكان المفتوح

تواترات إجتماعية، إقتصادية و  ذاتحراء كبؤرة مكانية تضمنت فضاء الص قد" المحبة

ثقافية، فالروائي لم يركز على تبيين شساعتها وإنما عمل على اإلبانة الفعلية لما تحتضنه 

، كما تناول الروائي واتمع التغيير الفكري الثقافي القائم في قصور ت من عادات وتقاليد،

                                           
 265ص  -65 :ص، .المرجع السابقنبھان حسون السعدون، شعریة المكان في القصة القصیرة جدا،  1

.  
  .166ص المرجع السابق،حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروائیة النسائیة الفلسطینیة، : ینظر  2
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التي تعد فضاء الصحراء الجزائرية، ... أمكنة أخرى كصحراء حموديا رقّان وأدرار

، نظرا للتحوالت و التغيرات التي طرأت فاستهل بتوات وما تزخر به من عراجين التمر

  .في الرواية

  :ن منيفالصحراء عند عبد الرحم

والعادات، االمتداد والالنهاية، لها حضور ، التقاليد واإلنسانالمكان  هي الصحراء

يقترن في "متميز في خطاب منيف الروائي منذ خماسية مدن الملح، والصحراء مكان 

وتنحصر هذه الدالالت (...) البنية الذهنية للكائن بحزمة من الدالالت اإليجابية والسلبية 

والتيه والضياع، وموت الفقر والقحط، والجدب، والرهب، والخوف (في جانبها السلبي بـ 

، وفي جانبها اإليجابي )الزمان، واإليهام والمخادعة، والحر الشديد، والبداوة والتخلف

االتساع والرحابة القصوى األبدية والالنهاية والسكينة والهدوء "توحي الصحراء بـ 

 ، والصحراء في نص1"والتأمل، والباطن والظاهر، والواقعية والتقشف واإلرادة الصلبة

الثالثية تزخر بأغلب هذه الدالالت إال أن منيفا لم يجعل منها مجرد مساحات شاسعة ممتدة 

منغلقة على أبنائها بطقوسها وعاداتها وتقاليدها، بل تتحرك هذه العالمة المكانية على وفق 

) الحرية(لتصل إلى ) التمرد(داللة مفتوحة وصراع بين وجهة نظر مختلفة فتنطلق من 

لم ) الجنوب الغرب لنهر الفرات(القبائل العربية الساكنة في الصحراء  إن، التي تنشدها

                                           
لعبد  السوداءدكتور فيصل غازي النعيمي، العالمة والرواية، دراسة سيميائية في ثالثية األرض   1

  .154: ، ص2010، 2009،  دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،1ط الرحمان منيف،
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في داود إال حاكما أجنبيا وغريبا عنها ويمثل امتدادا للسلطة العثمانية في  ىتكن تر

اسطنبول وعلى النقيض من ذلك كان داود يتطرف على أساس أن البدو يجب أن يخضعوا 

  .الطرق وإثارة المشاكلدوا عن قطع عالسلطان الدولة ويتب

مقترنة بالصراع المتبادل بين الدولة القبائل، ويحاول النص ) في الثالثية(والصحراء 

وبنى متدرجة ومتداخلة، أن يقدم الصحراء عبر ) ذاتية وموضوعية(برؤية مزدوجة 

، فتتماهى الرمال القاسية الخادعة مع الشخصيات، وتبدو عبر الصحراء واإلنسان ،اإلنسان

للغريب الذي يحاول اختراقه هذا  بمجذعالما مغلقا قاسيا ال يحتمل ال نهاية له،  صحراءال

المدى الموحش الذي كان أليام قليلة سابقة ضج بضوء ساطع خالل النهار مع حرارة 

كاوية ، ولم يعد مجرد شروق من هذه الجهة وغروب من الجهة المقابلة، وإنما أصبحت 

بح السماء ليست سوداء فقط بل وشديدة الكثافة، ولوال تلك وفي الليل تص(...) طغيانا 

الثقوب المضيئة التي تشتعل من كل ناحية وكأنها عيون، لظن كل جندي وهو يتطلع إلى 

أما الجذب الصحراوي الذي لم يره الكثيرون من قبل  "(...)النجوم إن السماء تطبق عليه 

م األولى وهم يزحفون عدوا آخر غير وكانوا يظنون أنه أقل قسوة، فقد تبدى في األيا

ينتظرون إليهم ساخرين ويرفعون إليهم أيديهم الصغيرة، اآلن وقد غابت العدو الذي 

الشمس تماما، وراء الغيوم السوداء الكثيفة، وأصبحت السماء في الليل بال عيون، ثم 

تى الثياب والخيام والدواب وح: جاءت تلك األمطار الغزيرة التي أغرقت كل شيء

 فقددمت تلك البرودة الكاوية، خاصة في أواخر الليل،ا تقاألسلحة، وتوحلت األرض، ولم
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شعر الجنود والقادة وحتى الدواب بالحصار، ليس بالمياه وحدها، بل بالخوف وبأيام 

  .1"صعبة قادمة أيضا

عبر صورتين متقاطعتين متضادتين تكمل ) الصحراء(تتحرك العالمة المكانية 

نغالق، الجبروت، والالنهائية، وهذه القسوة، اال: األخرى وتؤكد في مجملها علىإحداهما 

األمطار /  الجدب / غابت الشمس تماما)/ النهار(هي ضوء ساطع : األقطاب المتضادة

الحرارة الالهبة، البرودة الكاوية الصحراء مأوى ومسكن البنها قبر للغريب / الغزيرة 

  .الذي يحاول اختراقها

األقطاب المتضادة، واألشياء المتفارقة والمتواجدة في / كيد على الصور إن التأ

وهذا  والتغيرون ء ويسمها بالقوة والسطوة على التلمكان واحد يكشف من حضور الصحرا

االختالف الداللي ينعكس على أبناء الصحراء، فقوة اإلرادة والصالبة والقسوة والبحث 

بين الصحراء وبين  تتعالقالمتعاقبة، صفات  عن الحرية والتمرد في وجه الحكومات

و، إنهم مخلوقات رؤوس هؤالء البد ياهللا سبحانه وتعالى ال يعرف ما يحرر ف"أبنائها 

كالشياطين لهم ألف وجه، لذلك يجب االحتراس منهم  موه شر والقسوةغامضة مليئة بال

وعرفهم عن قرب، إنهم دائما، هكذا كان يقول داود لنفسه، خاصة وأنه اختبر العديد منهم 

يعرفون السخرية إلى درجة األذى، دون أن تظهر على وجوههم عالمات السخرية حتى 

هكذا مرت الصور في ذهن داود (...) الكلمات التي يرددونها تحمل معاني ال حدود لها 

                                           
  .332 /1:السوداء، صعبد الرحمان منيف، الرواية ثالثية األرض   1
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باشا وهو يستعيد عالقاته وحروبه معهم، وتذكر كيف يتغيرون بين يوم وآخر يصبحون 

يدة مختلفة تماما عما كانت في األمس، وما ويمكن أن تكون غدا فقط إذا مخلوقات جد

  1".شعروا بالضعف أو بالقوة، بوجود المال بين أيدهم أم ال

البدو ال "بين المكان الصحراوي والشخصية البدوية اإلنتماء  يعززوفي مقطع آخر 

لغة القوة لذلك استعملوا معهم أقسى األساليب حتى ال ينسوا : يفهمون إال لغة واحدة

كالثعالب حيث ال يستطيعون مواجهة القوة التي  ماكرونالبدو (...) الدروس إلى ولد الولد 

ظ اإليمان أن ال يعود للعصيان مرة تقابلهم يبدون الندم والطيبة والوداعة ويقسمون أغل

لكن إذا تمكنوا مرة أخرى ينسون أقوالهم وإيمانهم وكل الوعود التي أعطوها (...) ثانية 

  2".ويتجولون إلى وحوش

بل يعرض أنموذجا لما ) الدالالت السلبية فقط(بـ  يحتفيفال نجد نص الثالثية 

ثه من إحساس باالمتداد والحماية ا تبعتمثله الصحراء من أمل وامتداد وللمدن العراقية، وم

ند ظهر هذا الصواب فإنها تجعلهم دائما على ثقة، إذ البد أن ذا كانت الصحراء تسإ"

تسعفهم بالمدد حين يحتاجون، أو أن تحتضنهم من جديد إذا تعرضوا للمالحقة، كما أن 

ي، أو على األقل ال شعور االنسان باالمتداد والحماية يجعله أشد قوة وأكثر استعدادا للتحد

يرضى بما يرضى به اآلخرون خاصة أولئك الذين فقدوا صالتهم وروابطهم بالمنابع 

                                           
  .114- 1/108: ، صالسابقالمرجع ، الرواية ثالثية األرض السوداءعبد الرحمان منيف،   1
  .234 – 323: المرجع نفسه، ص  2
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قاسية وغير مألوفة للذين يسكنون في  عصيةوقد تبدو  ةوالجذور ورغم أن الصحراء بعيد

ونظرا لألزمنة التي مرت إال أن رائحة الصحراء التي تهب من جهة الفرد  الكوخصوب 

  1".التصرفاتتأثيرا ال يمكن مقاومته أو نسيانه، وتترك بصماتها على الوجوه وتحمل معها 

نظرة إلى "نجد فيها " ثالثية األرض السوداء" ن منيفعبد الرحم"ففي رواية 

الصحراء باعتبارها ثروة مادية ال محدودة ونظرة صحراؤها ثروة روحية تفوق قيمتها 

  2".كل ثروة مادية

  :الكونيالصحراء عند ابراهيم 

إذا ال شجر  –بطبيعتها وطقوسها، فقيرة بإنتاجها  ةإذا كانت الصحراء القاحلة قاسي

فهي غنية بقيمها، بعالمها، بفضائها الواسع، بطهرها الذي يسمو على الدنس  -وال ثمر

تها وخلقتها األولى وبدائية مجتمعها يفالصحراء على بساطتها وبدائ... المادي ويبتعد عنه

... الكثير من الرموز والقدسية لإلنسان، لقيمه، لألصالة، للصدق، للوفاء، للمروءةتحمل 

ى ما تطمح وتدعو إليه قوانين االنسانية صأي أنها تتمسك بإنسانية اإلنسان، وبأق

داخل المجتمع الصحراوي البسيط أضف إلى ذلك معاناة الفرد ... المتحضرة في عصرنا

سواء كان في الصحراء  -لكن اإلنسان هو اإلنسان. تالذي ال يخلو من مشكالت ومغريا

                                           
  .291- 1/290: ، ص،المرجع السابق  عبد الرحمان منيف، الرواية ثالثية األرض السوداء  1
منشورات  ،1، طحسن مودن، الرواية والتحليل النصي، قراءات من منظور التحليل النفسي  2

  .66:، ص2012،  االختالف، الجزائر
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تتنازعه قواه الجسدية والروحية، والصحراوي يبقى متمسكا  –أم في أرقى مدن الحضر 

  .ه وتقاليده وعالقته بصحرائه من واحة ورحلة وقطيع ماشية وجمالقبعر

فيها  لكن هذه العناصر المكونة للصحراء، إضافة إلى مناخها القاسي، تجعل للعيش"

طعمه ونكهته التي ال توجد في أرقى بقاع العالم حضارة وراحة، وحنين اإلنسان 

الصحراوي لبيئته ربما يدفعه لينطلق مرة أخرى للعيش بن أحضان صحرائه الدافئة 

  1."لحنون، التي فيها كل المتناقضاتالقاسية، ا

ل، واالنبعاث هي االنتماء واألص"والصحراء عند األديب الليبي ابراهيم الكوني  

رمز المجتمع المادي الذي يطغى بقيمه " التبر"والتجدد واالستمرار، هي القداسة مقابل 

الكثير من االنحناء، والتخلي عن الكثير من القيم  اإلنساناالستهالكية التي تفرض على 

التي قد ال يحيا بدونها، والصحراء عند الكوني، هي على النقيض تماما من التبر، عنوان 

وهي الرمز للحرية  - الصحراء وايته، فوجود التبر هو الرجس الذي يدنس طهرر

رر من قيود التبر وحضارته، فإذا كان الذهب يخطف العيون ويستبعد النفوس فإن والتح

األبلق " مهرية" أوخيد، إبن شيخ قبيلة أمنغساتن و بطل رواية التبر، من خالل عالقته بـ 

وإن  -الصدق والوفاء: ريات التبر وتتمسك بقيم الصحراءعن مغيجسد حالة معاكسة تبتعد 

كان يحمل مسؤولية االنحراف في الحياة التبر واألنثى على الصعيد االنساني، أو حتى 

                                           
 05/01/2017صحراء ابراھیم الكوني في عالمھ السردي، مندى مفھم أورغ، تم تصفح الموقع یوم   1

  . www.mafham.org.com، 10.00علة الساعة

http://www.mafham.org.com
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األبلق، هذا " مهرية"ل الرواية، بمصير اني، من خالل ربط مسيرة أوخيد، بطالحيو

  .ملذاته الحيوان الذي يصيبه الجرب لتردده على الذوق وانغماسه في

يحاول أوخيد أن يشفي مهرية بأي شكل، لكن الحيلة تعييه، يلجأ إلى الشيخ موسى 

الرمز الديني في القبيلة، الذي ال يعرف سبب بقائه مع القبيلة واإلقامة فيها، ينصح له 

  1".قرعات ميمون"من " آسيار"الشيخ موسى بعشبة 

هذا المكان الذي ينهي عن الذهاب إليه ، أعشابه تصيب بالجنون، وأمام حالة  

المهري المزرية ال يطيق أوخيد صبرا، فال يجد بدأ من ركوب المصائب، فيذهب 

، إلى قرعات ميمون، ويتذوق وإياه طعم الموت، فتوهب لها الحياة شتمهومهرية، محاوال 

  .من جديد

  :يقول معاتبا ربه

عبر الجحيم؟ هل يعدم الخالص  ءهل من الضروري أن يمر الشفا: بيولكن يا ر"

  ؟"إال أقصى اآلالم؟ هل ثمن اإلثم فادح إلى هذا الحد

ه وإنقاذ مهرية له من بئر الماء، بانتشاله له، يمثل قمة ؤرحلته وآالمهم معا، وظم

ديد، ولكن ، يشفى المهري ويعود أوخيد منتصرا ليزهو من جواإلنسانالوفاء بين الحيوان 

وفق  بإخصائه لم ينته بعد، فال يستعيد المهري لونه األبلق الجميل إال خصاءاألعصر 

                                           
  .الساقالمرجع ،صحراء ابراھیم الكوني في عالمھ السردي  1
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مشورة الشيخ موسى، وبالفعل يغادر أوخيد القبيلة كي يخصى مهرية ويستعيد لونه، لكن 

  .المهري ال يغفر لصديقه تخليه عنه، فيخذله في حلبة الرقص

القادمة من تمبكتو، دون موافقة والده الذي ثم يتزوج أوخيد من أيور الحسناء 

، وبعد أن تنجب له ولدين ويرحل عن القبيلة، "ال بارك اهللا لك بها: "يرسل له جملة واحدة

  :يأتي ابن عمها التاجر ويزورهم، ولكن الفقر يجعل السالطين تركع يقول

   1."رض إذا جاءت وتزحف ذليلة كالعبيدالسالطين أيضا تركع على األ

أوخيد مهرية األبلق البن عم زوجه، مقابل جمل يسد رمقه عياله ولكن  يرهن

مهري ال يطيق البعاد، يعفيه عم زوجه من الرهن، شرط أن ينطلق أيور، يطلقها ليحصل 

على المهري، وفوقه كيس من التبر يعطيه ابن العم إياه، رغم رفض أوخيد لذلك، وتنتشر 

حراء، ويعود أوخيد ويقتل ابن عم زوجه قصة من باع زوجة بكيس من التبر في الص

وهو يتجهز للزواج من أيور، يتجمع أبناء القبيلة من تمبكتو لألخذ بالثأر كي يحصلو على 

المال، فموت أوخيد هو ثمن المال، وبعد مطاردتهم له يصطادون مهرية ويبدؤون بتعذيبه 

  .نحتى ينزل لهم، ينزل أوخيد ليعقلوه بين جملين يشطرانه إلى نصفي

مأساوية، فالتبر لوثة الصحراء، يموت صاحبه  ةتنتهي الرواية بهذا الشكل نهاي

أيضا بسببه، ولو عدنا لرموز الرواية، لوجدنا الرمز " مهرية"و " أوخيد"بسببه، ويموت 

                                           
  .السابقالمرجع السردي ،صحراء ابراھیم الكوني في عالمھ  1
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الموحي، ال الغامض، يكتنفها، ابتداء من األسماء المالصقة للبيئة، فاختيار موسى للنصح 

المهدي لم يكن عبثا، فكأنه أراد أن يعيد قصة النبي موسى صاحب والمعجزة بشفاء 

، ثم العبارات التي جاءت على لسان أوخيد، وحبه لإلنعتاق، حتى من الزوجة المعجزات

واألوالد، والتمسك بالمهري، لها داللتها البعيد، فكأنه أراد أن يؤكد على فكرة األنثى 

  .ء األبلقالمذنبة، األنثى نفسها كانت سببا في بال

جذب المهري، وهي سبب بعده عن القبيلة وتشتتها وضياعها فيما  فاألنثى هي سبب -

بعد،وال يخلو األمر من العبارات التي تشير إلى الواقع الذي نعيشه، وإن كانت موظفة 

لو تتشتت كل القبائل في الصحراء الواسعة الندثرت الخالفات حول " :لصالح الرواي يقول

  1."تقاتل األشقاء للفوز بالزعاماتالمشيخة ولما 

  :وتتناثر الحكم بين دفتي الرواية

في الشباب ينفتح الطيش وال تحل الحكمة والمعرفة إال في العجز والشيخوخة فما 

  ! فائدة الحكمة بدون شباب، وما فائدة معرفة بدون حياة

  .الصبر تعويذة ضد القدر، الصبر هو الحياة

، وإلى األساطير يرة إلى قتال االستعمار اإليطالوال تخلو الرواية من اإلشا"

والسحر ولكن االبتعاد أوخيد عن الحضر، والعودة إلى الصحراء وتخليه عن زوجه، إنما 

                                           
  .السابقالمرجع صحراء ابراھیم الكوني في عالمھ السردي،  1
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هذا الخط الذي كلف حياته،  -يؤكد خط الشخصية منذ البداية إلى الميل لإلنعتاق والحرية

واألوالد قيد أراد أن يتحرر  فهو لم يتخل عن مبادئه وعن مهرية، حين تأكد أن األنثى

  ...منه

ويحرر وكأن الكاتب أراد أن قول إن الحياة تفرض شروطها وضغوطها، وربما 

والزوجة ومتاع الدنيا، فال خالص  األبناءتجعل اإلنسان يتخلى عن كثير من مبادئه بسبب 

  .1"إال بالخالص منهم أوال، والخالص بالصحراء يكون

  الصحراء عند باديس فوغالي

معالم البادية و الصحراء " تاغيت"في روايته الجديدة " باديس فوغالي"سجل   

بعالقاتها و قيمتها و أعرافها البدوية و القبلية، حيث يصفها في صفحته األولى بأن 

مدينة صغيرة بريئة ملتحفة بحيائها وصبرها األيوبي، تغمر أردافها العائمة في "" تاغيت"

 2"ساتين النخل الزاهية رغم العزلة و الوحدة و السكوناإلحتشام مساحات ضئيلة من ب

حيث تناول الكاتب في روايته البيائات الجزائرية المتنوعة من خالل عرضه للبيئة 

المنطقة الساحلية وهران  و 3ية قسنطينة الصحراوية التي تمثلها تاغيت والمنطقة الداخل

قليات، لكن غلبت على الرواية ليرسم لنا إختالف البيئة، ظروف التجربة واختالف الع

                                           
  .السابق المرجع، صحراء ابراھیم الكوني في عالمھ السردي  1

، 2016،  دار المنتھى للطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر،1ط تاغیت، روایة : بادیس فوغالي  2
  .5:ص

   101: ،ص 65: ، صالمصدر نفسھ  3
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البيئة الصحراوية الهادئة بشكلها، المغرية بتجاربها، فلم يتوقف الكاتب على ذكر األرضية 

عمان، الفرس، بلدان الشام و : الجزائرية فقط بل تعدى إلى ذكر المدن العربية مثل

  .1الخليج

رى التي تختلف و البيئات األخ" تاغيت"وذلك ليوضح اإلختالف أكثر بين الصحراء 

عنها فأبدع في وصف صورة الصحراء بكثبانها الرملية وبيوتها الطينية وواحاتها و أعناق 

الخيل و الجبل الرملي، لكنه يبرز صورة صحراء تاغيت تارة و ظروف التجربة تارة 

  .أخرى، هذا ما زاد صورة الصحراء أكثر روعة و تشويقا

أدخلها في قلب القارئ وذلك باإلسترسال حيث سهل إمكانية العيش في الصحراء و 

لكن تاغيت حارة بعض الشيء ليال، لكنها :" في عرض المواضيع المختلفة، في قوله

  2"مخدرة للحواس

مزج بين الصحراء و الرومانسية من خالل عرض " باديس فوغالي" فالروائي  

 الصور المختلفة للمرأة، مثال سوزان األجنبية دالية العربية، بتعدد صفاتهن و شخصياتهن

رجل :" بالصبر و الكرم رغم بساطة العيش في قوله أما الرجل الصحراوي أشار له

                                           
  .29، 28،  27: المصدر نفسھ، ص ص   1

  .28: ، صالسابقالمصدر ،تاغیتروایة : بادیس فوغالي  2  2
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ة منقطعة النظير، الحياة البسيطة بعناي أحاطوناالصحراء صبور و كريم، وناس تاغيت 

  1"على الضيف يسخون علمتهم كيف يجتهدون في اإلحسان إلى الغريب، كيف

ومن هنا يتضح لنا مدى كرم الناس، إكرامية الزاوية، المشرفين عليها، فهم طينة   

  .الرجال األبرار، النساء الفحالت التي لم تستهويهن  أهواء المدينة

نالحظ ان الكاتب إستخدم في الكثير من األحيان " تاغيت" وعند التأمل في رواية  

" عنقود حمص" " خرخشة تطلع من حنجرتها:" حواسه و يجعلنا نتحسس بحواسنا في قوله

ليرينا البيئة الصحراوية  ،"يسطعم الكسك"، "طبق لحم اإلبل"البخور يتصاعد بكثافة "

لهجات عدا اللغة العربية الفصحى ولنتعايش أحداث الرواية أكثر إستعمل الكاتب ألوان ال

  2"مول التاج يحتاج"، "كون ذيب ال ياكلوك الذيابة:" مثل الدارجة في قوله

إن الصحراء ليست حيزا متشابها يعيش رتابة و تكرار لنمط من الحياة، بل إن   

 هناكالتجمعات البشرية المشكلة هنا و الحياة في الصحراء تتعدد و تتنوع و تتباين بحسب

ويخطئ من يعتقد أن التعامل مع الصحراء يكون تعامال واحدا إنطالقا من خلفية سبقية أو 

 .مرجعية واحدة أساسها الفراغ و الخيمة و الرمل و الناقة و النخلة

  

                                           
  .74:المصدر نفسھ، ص  1

  .43،ص 39، ص33:، ص السابقالمصدر ، تاغیتروایة : بادیس فوغالي  2 2
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  :قراءة في داللة عنوان الرواية

من الغفلة، فهو الحد الفاصل بين " النص"العنوان هو مؤشر تعريفي وتحديدي ينقذ 

إذ يعد أخطر البؤر النصية التي تحيط بالنص، إذ يمثل  العدم والوجود، الفناء واالمتالك،

  العتبة التي تشهد عادة مفاوضات القبول والرفض بين القارئ والنص –في الحقيقة 

 –، فكيف يكون العنوان )الوشم(األثر والسمة : يتكامل الفضاء المعجمي للعنوان بداللتي -

بقية ": األثر"فـ : العالمة: ي معنىمعجميا ف" الوشم"و " األثر"؟ يتقاطع "وسما"و " أثرا

ما بقي من : ، واآلثر بالتحريك(...)وخرجت في إثره وفي أثره أي بعده، (...) الشيء، 

 . (...)ترك فيه أثرا: إبقاء اآلثر في الشيء وأثره في الشيء: رسم الشيء، والتأثير

ثره يبقى بعدما أ: وأثر الجرح(...) بها أثره،  ييقتف سمة في باطن حق البعير: واآلثر

وقد (...) أثر الكي " الوشم: "وكذلك تصب دالالت الوسم في المعنى ذاته 1".إلخ... يبرأ

واتسم الرجل إذا جعله لنفسه سمية يعرف بها (...) وسمه وسما إذ أثر فيه بسمة وكي 

الوسم أثر كية، نقول (...) ما وسم به البعير من ضروب الصور: والسمة والوسام(...) 

  2.إما كي، وإما قطع في أذن أو قرمة تكون عالمة له: أي وسم بسمة يعرف بها موسوم

فالعنوان للنص بمنزلة االسم للكائن، لكونه يسمي ويصنف ما قد كتب إذ أنه عالمة 

  .بمعنى دليل القارئ إلى النص

                                           
  .265 :ص.2000،  صادر ، بيروت، دار1، طابن منظور، لسان العرب  1
  .268: صالمرجع نفسه،   2
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فيقع فعله هنا على المتلقي من حيث أدائه لجملة من " تأثيرا"أما العنوان بوصفه  -

  .اءة النص، وهذا األسر واالستغراقالوظائف التي تأسر القارئ في لذة قر

ليمثل األفق الكلي لألنساق الداللية الثالثة " العنوان"وبناء على ذلك ينبثق مفهوم 

ساق نوتكثيفها في ذاته، فالعنوان هو المفترق الذي تتقاطع فيه حرك األ تبئيرهاوذلك عبر 

المفاهيم أشبه بالموجات المتعددة التي "ا تشتتها ذلك أن عمان فيما بينها وتتحايثالداللية 

  1".هو الموجة الوحيدة التي تلفها وتنشرها المحايثةتعلو وتهبط، ولكن مسطح 

إذ أن العنوان يعد مسألة غامضة وذلك نظرا لصعوبة المفاهيم التي هي أشبه 

زم ألنه دليل القارئ إلى بموجات متعددة تعلوا وتهبط، كما يعطي ويمنح للنص النور الال

  . النص، فبمجرد ذكر العنوان يتضح لنا محتوى وجوهر عمق النص

للعنوان أهمية كبيرة في تشكيل الخطاب الروائي، خاصة أنه يشكل الرسالة التي 

يسعى المؤلف الضمني لنقلها إلى القارئ، ومن ثم فالبد أن تتوافر فيه شحنات داللية 

في النص، ومن ناحية أخرى، يعد  ةتحمل الجينات الوراثية الكامنمكثفة، تجعله قادرا على 

 رالعنوان جسرا مشتركا بين كل من المرسل والمستقبل، تعبر من خالله الدالالت التي تشي

" المستقبل"بمضمون النص، ولذلك فإن العنوان ال يفهم بمعزل عن النص، إن العنوان أما 

  .متأوال له وموظفا خلفيته المعرفية في استنطاقه" العنوان"يدخل إلى العمل من بوابة  إنه

                                           
دار التكوين ، دط  خالد حسين، في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية،   1

  .66: ، ص2007،  للتأليف والترجمة والنشر، دمشق
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نفسه العتبة األخيرة التي فالعنوان هو العتبة األولى للنص األدبي، وهو في الوقت "

يقف القارئ عند حدودها مطلعا على النص من فوقية ليضع يده على مواطن الجمال التي 

ومن ".. الدائرية للعمل األدبيأفصح عنها العنوان أوال، لذلك فالعنوان يمثل الحركة 

الجدير بالذكر أن العنوان في العمل اإلبداعي بل أن العناية بالعنوان قديمة قدم النقد 

  1..".العربي

التي يكتسبها العنوان، تنطلق من كونه بنية تركيبية تفضي إلى فهم  األهميةإن 

العنوان يقدم لنا  إن:" النص وضمان حياته واستمراريته والتي جعلت محمد مفتاح يقول

معنونة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور الذي يتوالد 

بمثابة الرأس  ويتنامى، ويعيد نفسه والذي هو يحدد هوية القصيدة، وإذا صحت المشابهة

  2".للجسد واألساس الذي يبنى عليه

ي حيث يكشف دن هو المحور األساسي للنص السراويقصد بهذا القول أن العنو

  .لبسه فهما بمثابة الجسد والروح حيث ال يمكن أن يتخلى أحدهما عن اآلخر

ال يمكن أن نفهم داللته إال بالرجوع إلى " تلك المحبة"أما بالنسبة لعنوان رواية 

النصوص الموازية لذلك الحنين ففي " بذلك الحنين"النص الذي صدر قبله والموسوم

                                           
 دطصي،سناء شعالن، فضاءات التخييل مقاربات في التشكيل والرؤى والداللة في إبداع القص  1 

  .16- 15: ، ص2011،  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
عمان، دار 1ط، )حنان الشيخ(ساميا بابا، مكون السيرة الذاتية ي الرواية حكايتي شرح يطول   2

  .98: ه، ص1433م، 2012،  غيداء للنشر والتوزيع
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لهذا النص، يصادفنا ما يشابه التصدير أو اإلهداء، حيث  سيما في الخطاب المقدماتيوال

تلك "وهو بهذا قد بشر بقرب ميالد " حنينا ومحبة"عمد الروائي إلى التنصيص بقوله 

كما أن االرتباط في الداللة اللغوية واللفظية، هو اآلخر مرتبط لذلك الحنين، حيث " المحبة

ف اإلشاري باسم اإلشارة المتعلق باسم مشار أنتج العنوان هديا بذلك الحنين كذلك فالتوظي

إليه فإذا كان من االختالف فهو من جهة التذكير والتأنيث بين اسمي اإلشارة ذلك، تلك 

وبين الحنين والمحبة وكالهما أمران معنويان قلبيان نفسيان، ارتبط أحدهما بمدينة سعيدة 

  .ائي إليهاوحنين الروائي إليها، والثاني بمدينة أدرار ومحبة الرو

فالداللة اللغوية واإليحائية للعنوان، تفهم من سياقه، ويتكون من اسم اإلشارة تلك 

واالسم المشار إليه بعدها المحبة فالعنوان جاء في شكل جملة إسمية يوحي إلى داللة "

مكثفة ومختزلة للنص، لكن هذه المحبة تظل مبهمة وغامضة عند القارئ أهي المحبة 

أم هي محبة العاشق و المعشوق؟ غير أن  اإللهي؟ ي والتي تعني الحببالمفهوم الصوف

، وسوف يزول بمجرد إنتباه القارئ لصورة الغالف عندها سوف هذا الخيار لم يبق طويال

، فهي لرمال أدرار يفهم أن المحبة المقصودة من الكاتب والتي هي في متن الرواية

  .وقصورها وتخيلها وزواياها الصوفية

صورة الموضوعة على وجه الغالف كان أمرا مقصودا من الكاتب لتقريب إذن فال

  .القارئ من النص
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بنية رحيمية تولد معظم دالالت النص، فإذا كان النص هو المولود، فإن " فالعنوان

كون العنوان هو الولد الفعلي لتشابكات النص، وأبعاده الفكرية واإلديولوجية، وهكذا ي

  1"ة ماعنوان النص شعري أو رواي

أي أن العنوان ال يقتصر على غالف الرواية فقط، بل يتجاوز ذلك فيكون مع 

النص كوجهان لعملة واحدة، حيث يمثل العنوان دليال يفتح به الخطاب، فهو نقطة إنطالق 

  .لتوالده وتناسله

من ناحية  أوالعنوان يقترن مع إسم مؤلفه سواء من الناحية الشكلية، " كما أن

  2"مضمون النص

  تربط بين الكاتب و الكتابفالعنوان ضرورة أدبية 

  :لغة الصورة الفوتوغرافية وإيديولوجيتها

إن الصورة هي خطاب تناظري دون سنن، بين الشيء وصورته الفوتوغرافية ال 

لزوم لرابط أي سنن وبعبارة أخرى، إن الصورة الفوتوغرافية خطاب مشكل كمتتالية غير 

  .قابلة للتقطيع

                                           
: ، صالسابقالمرجع ،)حنان الشيخ(ساميا بابا، مكون السيرة الذاتية ي الرواية حكايتي شرح يطول   1
96.  

  .104: المرجع نفسھ،ص   2



 قراءة في سيميائية الغالف دراسة في الشكل الخارجي ...............................:..الفصل الثاني

 

 
53 

، وعلى العموم يدين ةارتبطت الصورة على الدوام وعبر القرون بالحضارلقد " 

الحديث عن بابل واليونان القديمة، أو العصر الوسيط إلى البصر، إلى  اإلنسانتصور 

الصورة عوض القراءة وإن الهدف من مسائلة الصورة الفوتوغرافية هو استخراج 

التمثالت الذهنية التي تبين هذا النوع من االنتاج، وهي تمثالت تتحكم في السلوكات 

بدراسته لهذا  1957اساطير " (بارث"طاع وفي القيم التي ينتجها، واست لإلنساناليومية 

فضح تلك الثقافة اإليديولوجية التي تختبئ وراء ما يقدم نفسه يالنوع من العالمات، أن 

  1."كطبيعة يتداولها أفراد مجتمع ما بكل بداهة وعفوية

تأويل للعوالم االجتماعية في إطار التواصل الجماهيري، أيا كانت عمق الفهو في 

أخرى، إن الم وهذه األنساق، أشياء، نصا، صورة، سلوكا، وبعبارة مادة هذه العو

ور، عمل بارث يعمل صنقدية لإليديولوجيات، بتحليله لبعض ال سيميائياتهو ) أساطير(

  .التقريري واإليحائي: كة في الصورة، ألن لها بعدين ملتصقينرعلى تبيان السلطة المتح

  :إشكالية قراءة الصورة الفوتوغرافية

وإلى جانب هذا . من المشاهدة إلى الوصف: القراءة العالمة/ لية القراءة الطبيعيةإشكا

النوع من المدلوالت يحلل بارث المدلوالت اإليحائية التي ترتبط باللغة والمعرفة، وهي 

مدلوالت إيديولوجية أيضا، وتزامنت معالج بارث لهذا المشكل مع مناقشته لقضية تعدد 

                                           
، سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية في أشهر االرساليات البصرية في العالم: قدور عبد اهللا ثاني  1
  .27: ، ص2008،  ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن1ط
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توحي بمجموعة من الدالالت  ةافية، فكل صورة فوتوغرافيورة الفوتوغرصمعاني ال

البعض منها، وهكذا فإن قراءة الصور الواحدة  إنتاجالالثابتة ويبقى القرار في اختيار أو 

  .تعدد القراءبيتعدد نظريا 

لكن بارث يذهب أبعد من هذا ليقول إن اختالف القراءات ليس مفتوحا إلى ما ال نهاية 

معارف لغوية أنثروبولوجية : فهذه القراءات مرتبطة بالمعارف المستثمرة في الصورة

تجريبية جمالية، ولشرح هذا التقليص لعدد القراءات الممكنة سيفترض بارث وجودا لنوع 

سان االجتماعي داخل مجموعة لغوية وثقافية معينة إن تكوينية لإلنوالمن المضامين الثابتة 

هذه المضامين الثقافية لتأويل الصورة الفوتوغرافية مضامين تاريخية وتطور مع تطور 

  1.المجتمع الذي ينتج هذه الصورة أو يستقبلها

وبصيغة أخرى، فإن كل اللغات الذاتية تتشكل تجاه الخطاب الرمزي لصورة 

، معجم مسنن مثل "معجم عميق"لغة اجتماعية واحدة، وحول  صرحية على فوتوغراف

الكان (، وهنا يمزج بارث بين مقاربتين مختلفتين "مركبة مثل اللغة"لنفس التي هي نفسها 

، فالخطاب الرمزي يشغل في عمق حركيته البنيات اللغوية التي هي إما بنيات ال )ديونغ

مؤطرة تاريخيا وهكذا فإن إدراك صورة ما يشغل في شعورية جماعية وإما بنيات ثقافية 

لغوية بأكملها، فوصف صورة مثال هو في العمق عملية إنتاج مدلوالت  يرورةس العمق

                                           
سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية في أشهر االرساليات البصرية في العالم : قدور عبد اهللا ثاني  1

  .33-32:، صالسابقالمرجع 
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إيحائية، وهو بالضبط عملية إضافة خطاب ثان مأخوذ من السنن الذي هو اللغة إلى 

كون دقيقتين في مهما أخذنا كل االحتياطات لكي ن(واللغة . األول التقريريالخطاب 

إيحاء بالنسبة للخاصية التناظرية للصورة الفوتوغرافية، فليس الوصف هي قدرا ) فصالو

إذن عملية دقة أو نقصان، إنه تغيير بنيوي، وهو التدليل لشيء آخر، غير الذي تظهره 

  .الصورة

أنها  "، وصف الصورة الفوتوغرافية على"بالغة الصورة:" في مقاله: ويقدم بارث

لغة واصفة، من هذا المنظور تصبح اللغة نسقا واصفا تعمل بنياته المورفولوجية 

والتركيبية والداللية على تغيير بنيات اللغة الفوتوغرافية، وحتما إضافة دالالت أخرى 

باختصار كل وصف هو إيحاء هو لغة واصفة والعكس صحيح، وهكذا فالخطاب الرمزي 

من قبل المجتمع والتاريخ والثقافة، واللغة، وإذن ال يمكن للصورة الفوتوغرافية مشكل 

  1."خالصة وليس هنالك مستوى تحت لغوي تقريرية وجود

  

  

 

                                           
تم تصفح الموقع . قدور عبد اهللا ثاني، سيميولوجية التلقي البصري ومسائلة الرسائل البصرية 1
 12.37على الساعة  27/02/2017يوم

http://www.altshekeelis.com/2003/index2003/rainbow.sours2003 

http://www.altshekeelis.com/2003/index2003/rainbow.sours2003
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يمكن أن نفهم من  البداية تكون مع صورة الغالف، والصورة كما جرت العادة

تعتبر الشكل  أنهاخاللها الداللة الحقيقية و المجازية، فهي الشكل البصري المتيقن، كما 

الذهني المتخيل الذي تثيره العبارات اللغوية، فصار ضروريا أن نميز بين األنواع 

  .المختلفة للصورة في عالقاتها بالواقع الخارجي

  :ةتركيب الصور

وهو القاعدة األساسية التي يتبعها السيميائي في تركيب الصورة ابتداء من شكلها، 

  :الجمالي واستخدام األلوان وعمق الصورةإلى تنظيمها الداخلي والتنظيم 

وهو الفضاء الذي نعطيه للصورة بغرض مالحظتها ويكون إما مستطيال  :إلطارا -

  .أفقيا أو عموديا

  :ويشتمل :التنظيم الداخلي -

القسم األيسر، يمثل الحاضر أو الماضي : يقسم الصور إلى قسمين :المحور العمودي

  .ل القريبالقريب، والجزء األيمن المستقب

الذي يفرق بين األرض والسماء، كما يفرق بين المنطقة المادية والمنطقة  :المحور األفقي

  .المعنوية
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فالصور يمكن أن تقسم إلى أربعة أسطر متموضعة في ثلث الصورة  :التنظيم الجمالي

والتقاطعات لهذه األسطر هي نقاط القوة التي يستعملها السيميولوجي لوضع الرموز 

  .المفتاحية للصورة

عند أخذ صورة باللونين األسود واألبيض فإنها تترجم : اللون باألسود واألبيض -الضوء

األلوان شراء باإلضاءة الشمسية التي تخلق إحساسا  موقع لفعل ماض، أما استخدام

بالطبيعة، أو اإلضاءة االصطناعية واستخدام القلم الملون وتناسق األلوان الذي يزيد من 

  .ديناميكية الصورة وحيويتها

إذا كان الموضوع واضحا، فعلى السيميولوجي أن يبعده عن عمق المجال، وإذا  :العمق

   1.كان غامضا فإنه يكون متضمنا في عمق المجال

ماذا ترى في الصورة؟ أي وصفها : ، فالسؤال)الصورة(أما في الرسالة األيقونية 

زي، وعن تعدد الصورة؟ يمثل معناها المجا إبهاميمثل المعنى الحقيقي لها، والسؤال أزال 

المفهوم في الصورة، فقد تم إجراء تجربة من خالل تقديم خمسة صور بدون عنوان وال 

شرح إلى مجموعة من األشخاص المختلفين في السن والمستوى الثقافي، حيث طلب منهم 

اإلجابة على السؤالين السابقين وتم استنتاج أن مفهوم المعنى المجازي يتعدد ويطرد 

لى الظروف االجتماعية والثقافية، كما أن المعنى الحقيقي يقدم حقائق السبب في ذلك إ

                                           
سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية في أشهر االرساليات البصرية في ، نيتقدور عبد اهللا الث ، 1

  .37- 36: ص ص  المرجع السابق،،العالم
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) الرمزي(موضوعية واضحة انطالقا من النص والصورة في حين أن المعنى المجازي 

يقدم قيم ذاتية، شاعرية، سيكولوجية وعاطفية، وفي الحقل االشهاري، نجد هذين النظامين 

الرسائل حسب الوظيفة الحقيقية فهي رسائل في الرسائل االشهارية، حيث يتم صنع بعض 

، وهناك )إعالمي(تقدم وتعرض الشيء الذي يحتل الفضاء فيها، فهو إشهار غرضه الهرة 

بعض الرسائل يحدث معها العكس، إذ يتم صنعها حسب الوظيفة المجازية، فهي فقيرة من 

  فتمر من المختلفةحيث المعلومات الخاصة بالموضوع، وغنية من حيث االشتراكات 

الشيء إلى اإلشارة التي يختفي أمامها الموضوع المربح له أمام العاطفية والشاعرية 

  .والسيكولوجية

  ما هو العنصر المهم في الصورة؟: السؤال الذي يطرح هنا هو :السند والمتغير -

عن طريق استعمال السند والمتغير، يمكن تأسيس المعنى في الصورة وكشف العنصر 

  .فيهاالمهم 

قد يكون القفاز من صوف (أما المادة فهي المتغير : يد تلبس قفازا، القفاز هو السند :مثال

بوجود المتغير يختلف المعنى كذلك التحليل يعتمد كثيرا على األشياء ...) قطن، جلد

واألشخاص الموجودين على الصورة، إذ ليس السند من يعطي المعنى، بل إدخال المتغير 
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المعنى، وبذلك فحسن اختيار المتغير من طرف السيميولوجي هو الذي  هو الذي يعطي

  1."يرفع معنى االتصال ويوضح العنصر المهم

في الرسم يقودنا حتما إلى التكوين الذي هو فن التنظيم  تهومعرفة الشكل وأهمي

 بطريقة فنية للعناصر المختلفة التي تكون متاحة للمصور للتعبير عن مشاعره وقيمه العمل

  .األولى في تنظيم العناصر التصويرية من خط وكتابة ولون ةالفني تتمثل بالدرج

إن عملية التصوير الفني ال تعني نقل الهدف نقال :" سيزان في هذا المجالويقول 

جامدا معناها فهم التناسق بين مختلف العالقات ووصفها على اللوحة على شكل سلم انغام 

لعالقات تبعا لمنطق جديد أصيل فعمل اللوحة معناها في ذاته عن طريقة تنمية هذه ا

  .تشكيلها

  :على أهمية عمليات التكوين قائال  »  « Paul Kleeيؤكد بول كلي 

إن اللوحة تتقدم تدريجيا من خالل أبعاد عديدة وهامة ليس من المناسب اإلشارة "

  2".التكوينإليها بعد ذلك على أنها عملية تركيب أو بناء بل يجب أن تعطيها اسم 

  

  

                                           
  .39-38: المرجع السابق، صر، ور عبد اهللا ثاني، سيميائية الصوقد  1
  .108- 107: ، ص ص السابقالمرجع  ر،الصوور عبد اهللا ثاني، سيميائية قد 2
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  :قوانين تكوين الشكل -

من خالل عدم توازن األجزاء واستقرارها في  لعينافالتكوين الجيد هو الذي ال يشتت 

الناضجة تتفاعل كل العناصر مع بعضها  ةبعض مكوناتها، ففي األعمال الفنية المكتمل

عليها الفن أثناء إلى العديد من أنواع التكوين يمكن أن يعتمد ) Raskim(البعض وقد أشار 

  1.عمله وهي في الواقع مبادئ وقوانين

إن الرسوم والنقوش الحجرية منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا " :تحليل الخطوط واألشكال -

به مالمح العمل الفني،  اشتركت فيما بينها في الشكل والخطوط وإذا كان الشكل تظهر

مشاعر راقية ويختصر به في أضيق ويترجم به المبدع ما يختلج في نفسه من أحاسيس و

  2.مساحة أرحب وأوسع العوالم

  :ايكونوغرافيا لأللوان مقاربة -

إن اللون هو تفاعل بين األشكال واألشعة الضوئية الساقطة عليها فيؤلف بذلك 

المظهر الخارجي لهذه األشكال، وأن األلوان في اللوحة بانسجامها وترابطها تتحقق الوحدة 

" كان سكي"الجمالية، وهي كاألنغام في الموسيقى وتمثل االتزان والتماثل وااليقاع وإذ كان 

صرين الذين يرون أن اللون موسيقى عمال بالتجريدية والتكعيبية وغيرها من الفنانين المعا

من المدارس المعاصرة، فهو كذلك تفسير لحاالت فيسيولوجية وسيكولوجية مرتبطة 
                                           

  .108:المرجع نفسه،  1
  .112: المرجع نفسه، ص   2
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ارتباطا وثيقا بحاالت النفس المتقبلة وأطوارها العميقة من حب وكراهية وارتياح وطمأنينة 

  1.في غالب األحيان رمزية تالزمية غةلل وغيرها فلذا كان

  :رمزية األلوان

  .يرمز إلى السرور واالبتهاج والذبول والنور واإلشعاع: األصفر -

  .واالستقراريرمز إلى الطهر والصفاء والبراءة والحرية والسالم : األبيض -

  .يرمز إلى الظالم والكآبة والجهل: األسود -

  .كل شيءيرمز إلى التداخل والنفاق والضبابية في : الرمادي -

  .ةسعواليرمز إلى الشرق والليل الطويل الذي ينتظر شروقه والحزن والبعد : األزرق -

  .يرمز إلى الحرب والدمار والنيران والدماء والحركة: األحمر ودرجاته -

يرمز إلى الهدوء والحياة واالستقرار واإلزدهار والتطور : األخضر ودرجاته -

  .والنماء

  .لدفء واالنجذاب ولذوق والشوقيرمز إلى ا: البرتقالي -

وفي هذا المقام يقول " نفحة إلهية تهب الحياة"غير أن من الفنانين من يرى اللون 

لكننا إذا عرفنا أن األوان أفكار ومشاعر تمدنا بها الطبيعة لنفسر (... الدكتور علي شلق، 

                                           
  .113: ، صالمرجع السابقر، ور عبد اهللا ثاني، سيميائية الصوقد 1
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د عقولنا أو نصورها، يرسخ في الذهن أن الخطوط في اللوحة ال تكفي بها أحاسيسنا وتجس

، وتجدر بنا ...)وسائر كتبه جبران في النبيوإال أصبحت رمزا صوفيا ضبابيا كرسوم 

هنا من خالل دراستنا لألشكال واأللوان في االنتاج الفني إلى عملية اإلدراك  اإلشارة

ك باالستمتاع لكل ما هو جميل ولكن يبقى هذا والتذوق لهذا االنتاج عن طريق الذات وذل

التذوق الجمالي يتنوع وفق الفروق ولكن يبقى هذا التذوق الجمالي يتنوع وفق الفروق 

  1.المزاجية البشرية ولكل إنسان ذوقه الخاص في األلوان واألشكال وغيرها

  :تقنية األلوان

  :أما األسود واألبيض فهما لونان إضافيان

  .األحمر، األزرق، األصفر): األساسية(األصلية األلوان * 

  .األخضر، البنفسجي، والبرتقالي): المزدوجة(األلوان الثنائية * 

  :األلوان المتممة* 

األلوان التي يسهل تزاوجها فكل لون ثانوي متمم لألصلي الباقي : يعنى باأللوان المتممة

  .قالبرتقالي المكون من األحمر واألصفر متمم لألزر: مثل

  األزرق: البرتقالي

                                           
  .114: ، صالمرجع السابقر، ور عبد اهللا ثاني، سيميائية الصوقد 1



 قراءة في سيميائية الغالف دراسة في الشكل الخارجي ...............................:..الفصل الثاني

 

 
63 

  األحمر: األخضر

  األصفر: البنفسجي

  : تنقسم األلوان المتقاربة إلى ثالث مجموعات هي: األلوان المتقاربة* 

  .األلوان الباردة وهي البنفسجي واألزرق وما بينهما واألزرق واألخضر وما بينهما -1

  .تقالي واألصفر وما بينهمااألحمر والبرتقالي وما بينهما والبر: وهي ةاأللوان الحار -2

ين البنفسجي واألخضر من جهة ما حصر بين المجموعت: األلوان الدافئة وهي -3

  .مر واألصفر من جهة أخرىواألح

يعنى بالدرجة اللونية قوة اللون في اللون أي قوة انعكاس األشعة الضوئية  :الدرجة اللونية

الحاصلة للون، حتى أن التسميات اللونية تختلف بهذا االختالف في اللون الواحد وهذا ما 

  1.سمي بالالتينية

  :مة اللونيةالنغ

اللون  لصافية المقصود بها أصالةا نغمة صافية ونغمة متواترة فالنغمة: متانللون نغ

  .أما النغمة المتواترة المقصود بها زيادة إضافية على اللون األصلي دون إضافة،ب

                                           
  .115: ،ص السابقالمرجع ر، ور عبد اهللا ثاني، سيميائية الصوقد  1
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أن ومعناها قوة اللون في الفتوحة أو الدكانة، والجدير بالذكر هنا هو : الحدة اللونية -

التضاد اللوني الذي يعتبر مقياسا، في اللونين اإلضافيين كاألبيض أكثر جدة إلى جانب 

  .األسود

  :تضاد اللونال

  :ينقسم التضاد اللون إلى ثالثة أقسام

ومعناه أن كل لون يؤخر قيمته حسب حدته عند  :التضاد اللوني في القيمة"  -1

 .التضاد

أين يظهر اللون نفسه فاتحا "ومعناه الخداع البصري : التضاد الضوئي في اللون  -2

 .فوق الداكن بينما يظهر داكنا فوق الفاتح

ثانوي (والمقصود به تضاد لونين لهما نفس القمة  :اللونالتضاد اللوني في  -3

 1)"وفرعي

 :التدرج اللون نوعان هما :التدرج اللوني

وهو النزول باللون من الفتوحة إلى الدكانة أو العكس باإلتباع : التدرج المدرج -1

  .لشرائط معينة

                                           
  .116: ، صالمرجع السابقر، ور عبد اهللا ثاني، سيميائية الصوقد 1
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ة الرمادية ومثله التدرج المدرج دون الخضوع للشرائط المتوازي: لتدرج المذابا -2

وهي كل لون أضف له اللون الرمادي، إما من أجل اإلضفاء أو من أجل تعين : الملونة

  .الظل

ال تظهر القيمة اللونية بتجاذب لونين أو أكثر حيث يظهر االختالف ف  :القيمة اللونية

  .واحدة، فهذا االختالف في الحدة عند التضاد يسمى بالقيمة

إنه ال يبرع الفنان في عمله الفني إال إذا ترجم الحقيقة  :الحقيقة البصرية واأللوان

البصرية من خالل مشاهدته للطبيعة وإن كان الكمال الجمالي فقط في الطبيعة نقد توجب 

أن تنقلها أو تحول تقليدها حسب الحقيقة المرئية إذ تعتبر الطبيعة أحسن معلم أو قل أحسن 

  1)."ملون(

، وإلى تقليد الجمالي تهدف دراسة األلوان إلى التذوق :من دراسة أصول األلوانالهدف 

الطبيعة بتبيين لون المادة وإبرازها عن غيرها واإللمام بخلق األلوان األصلية والثانوية 

والتحكم في تضادها في القيمة والدرجة بشكل  تروجيهاوالفرعية وكيفية استخدامها وكيفية 

  2.حسب الموضوع المقترح ةأو بارديريح العين ويطرب الروح واختيارها ساخنة 

إن الرسوم والنقوش الحجرية منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا تشترك فيما  :الشكل

بينها في الشكل، ولما لشكل من أهمية، تظهر به مالمح العمل الفني من جهة وتترجم في 

                                           
  .117:، ص المرجع السابقر، ور عبد اهللا ثاني، سيميائية الصوقد 1
  .118: ، صالسابقالمرجع  المرجع السابقر، ور عبد اهللا ثاني، سيميائية الصوقد  2
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النفسية  الخلجات ضمن وسائل تعبيرية مختلفة، وبذلك تأسر غيوبالنفس الوقت مسافات 

واالضطرابات الداخلية لالنسان في مجرد خطوط وأشكال بحيث نلم ونختصر في أضيق 

مساحة، أرحب وأوسع العوالم، بحيث تتفاوت األشكال والخطوط من حيث قدرتها على 

التناغم وامتناع اآلخرين فهناك من األشكال ما يسر وآخر يذهل وآخر يرهب، ولكن 

  1.ذات في تناغم جمالي مثيرأفضل األشكال ما تنسجم مع ال

  :رمزية األشكال والخطوط

  :الخطوط -2-1

  .تشير إلى تسامي الروح والحياة والهدوء والراحة والنشاط: الخطوط العمودية

فتمثل الثبات والتساوي واالستقرار، الصمت واألمن والهدوء والتوازن  :الخطوط األفقية

  .والسلم

تمثل الحركة والنشاط وترمز إلى السقوط واالنزالق وعدم االستقرار  :الخطوط المائلة

  .والخطر الداهم

فإذا اجتمعت الخطوط العمودية باألفقية دلت على النشاط والعمل، وإذا اجتمعت 

  .الخطوط األفقية بالمائلة دلت على الحياة والحركة والتنوع

                                           
  .106:، صالمرجع نفسه  1



 قراءة في سيميائية الغالف دراسة في الشكل الخارجي ...............................:..الفصل الثاني

 

 
67 

بلغنا فيها  كة وعدم االستقرار وإذاأما الخطوط المنحنية ترمز إلى الحر :الخطوط المنحنية

دلت على االضطراب والهيجان والعنف إن معرفة ماهية الخطوط واألشكال وما ترمز 

إليه مهما جدا في التجريدية التي تهدف بالدرجة األولى إلى الكشف الحقيقية الداخلية 

ى تشير إلى إلى األعلى تشير إلى األعل مصوبةالفاألشكال : والعميقة في نفسية اإلنسان

الروحانية المالئكة أما إذا اتجهت إلى الشمال فدلت على المادية واألشكال حادة الرؤوس 

ترتاح لمحالة إلى األلوان الحارة بينما األشكال المستديرة والمنحنية ترتاح إلى الهدوء في 

  .األلوان الباردة

رد كالفرح في فالفنان يكون فنانا بمقدار ما يستطيع إبراز خصائص النوع في الف

  .طفل والشجاعة والحكمة في حكيم وكالفقر في بائس

  :دراسة داللية لوجه الغالف

إن النظر في لوحة غالف الرواية باعتبارها عتبة من عتبات النص يخرجنا في الظاهر "

من الحقل االنساني والنقد األدبي عموما ويقحمنا في حقول أخرى مثل السيميائيات 

الل ما قد يعقده من عالئق بعوالم خالبصري للنص من  بالتشكيل ىوالجماليات التي تعن

والتشكيل األيقوني، والحق أن بعض اللوحات التي تثبت  شمسيالوالتصوير الفن التشكيلي 
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على أغلفة الكتب األدبية أو تتخلل فصولها كثيرا ما تنسج عالقات رمزية مع متون تلك 

  1."األعمال

التي أثارت اهتمام جل الدارسين والنقاد وذلك يعد الغالف من عتبات النصوص 

تساؤالت لإلطالع على متن  ةركيزة مستوحاة لتسويق القارئ ويحمله عدباعتباره 

  .النصوص األدبية

مزدانة بصورة فوتوغرافية " تلك المحبة"تأتي الصفحة األولى في غالف رواية 

 ستةفي غالف الرواية يجد  رفالناظالتصوير الفوتوغرافي السينمائي،  ةملتقطة بتقني

بصور دقيقة ال يجد القارئ فيها أي تنافر، فالغالف يعد لوحة فنية  متواشجةعناصر 

متكاملة في عناصرها ومعبرة عن كينونة األحداث الواردة في المجموعة القصصية  

ويتضمن الغالف عناصر دراماتيكية أعطت اللوحة الحالة الشعورية عند المبدع األمر 

عكس في ذهن القارئ حالة من االندماج التفاعلي مع اللوحة فتبدو اللوحة متحركة الذي ي

التي تشكلت " الستة" مع حركة األحداث التي تدور في المجموعة القصصية، أما العناصر 

  :منها لوحة الغالف فهي

  .صورة العينين -1

  .صورة الفم - 2 

                                           
، أفريل 1الكتاب الروائية عند واسيني األعرج، منشورات كارم الشريف، طكمال الريحاني،   1

  .150: ، ص2009
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  .صورة العنوان الذي جاء في وسط الغالف باللون األصفر - 3 

  .صورة الرمال - 4 

  .صور الكتاب المفتوح فوق الرمال - 5 

خلفية اللوحة فالعنصر األول يرمز إلى عينين المرأة األدرارية، نظرتها كانت  - 6 

ينبوع الحياة، إنها النظرة الحالمة بالبهجة والسرور والطموح إلى االرتواء من  مليئة

  .إلى الالمنتهى للوصول

أما العنصر الثاني الذي تشكلت منه لوحة الغالف فهي صورة الفم الذي كان 

عن أسنانها وكانت أسنانها بيضاء المعة وهذا يرمز  كشفتحيث  ،عريضةإبتسامة مبتسما 

الثالث الذي يمثل عنوان  والسالم، وفي العنصر ةإلى الطهر والصفاء والبراءة والحري

الرواية الذي جاء باللون األصفر بخط غليظ وهذا اللون يرمز إلى السرور واالبتهاج 

والنور واالشعاع، وجاء بخط غليظ لكي يلفت انتباه القارئ كما أنه يوازي اسم المؤلف 

وهذا يدل على الثبات وأما العنصر الرابع ويمثل صورة الرمال حيث أخذت ) الكاتب(

لجهة السفلية من الغالف وكانت بلون أصفر ذهبي يبهج من تأمل فيه والرمال إحالة إلى ا

  .والسرور واإلشعاعالصحراء واألصفر يدل كما سبق ذكرنا إلى النور 

بأن المحبة  ويمثل العنصر الخامس صورة كتاب مفتوح فوق الرمال وهذا يوحي

المقصودة من صورة الكتاب والتي هي في متن الكتاب هي رمال أدرار وقصورها 
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، ومن هنا نستنتج أن الصورة الموضوعة على وجه الغالف ونخيلها وزواياها الصوفية

  .كان أمرا مقصودا من الكاتب، لتقريب القارئ من النص وانفتاحه عليه) الكتاب المفتوح(

كانت باللون األزرق الذي يرمز  يخلفية اللوحة الت سادسال األخيروفي العنصر 

إلى الشوق والليل الطويل الذي ينتظر شروقه، وربما يرمز إلى السماء أو الماء الذي 

  .يروي ويقتل الظمأ

وانسجام عناصر لوحة الغالف بهذه الجمالية استطاع الكاتب  تضافرومن خالل 

  .ستقطاب التي تتمحور حولها أحداث الروايةب السائح أن يضع القارئ أمام نقطة االيلحب

هو ملحق بالعنوان، يوجد على الواجهة األمامية للغالف أو صفحة  :المؤشر الجنسي -

العنوان، فهو يأتي ليخير عن الجنس الذي ينتمي إليه هذا العمل األدبي، فهو يعد نظاما 

  1".رسميا يعبر عن مقصديه كل من الكاتب والناشر لما يريد أن نسبته للنص

والمالحظ في الرواية أن المؤشر الجنسي رواية تلك المحبة،ورد وسط الغالف 

، فكل دار نشر اسمها ANEPويبرز اسم النشر في أسفل الغالف، والمتمثلة في منشورات 

  .في طباعة األعمال األدبيةالبارز 

  

                                           
: عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينات من النص إلى المناص، منشورات االختالف ، الجزائر  1
  .89: ، ص2008، 1ط
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  :دالالت العناوين النصية داخل الرواية* 

تتخلل النص، وقد جاءت  ين الداخلية التامتازت رواية تلك المحبة بكثرة العناوي

تها يهذه العناوين بمثابة حلقات وصل تعمل على جمع أوصال الرواية وشدتها فتأتي بن

متماسكة ومنسجمة على مستوى المضمون وتتخذ أبعادا فنية منبثقة من العنوان األول 

ي تعبر عنها، ومن المشكلة منه،فهو وحدة معرفية مستقلة، لها كيانها الخاص، ودالئلها الت

  .جهة أخرى سمة وظيفية مرتبطة بأدائها لعملها اتجاه النص

وعموما اتسمت هذه العناوين في معظمها بالطول، وهي توافق الطول الذي امتازت 

  .به الرواية على مستوى السرد، الذي تم تقسيمها وتصنيفها في الجدول
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التر

  قيم

  الصفحة  داللته  العنوان الداخلي

خطى بشفتيك على   01

  صبر النخيل يصدر

هنا لغة الكاتب مستعملة بوتيرة معينة 

القارئ البسيط، بحيث تحتاج تستحيل على 

إلى الصبر والتكيف، حيث ركز على ذكر 

األماكن والجهات التي لها دور ميتافيزيقي 

عالم، فيه من الخرافة المشتركة وفيه ما 

تمليه المرجعية الدينية للمنطقة الموغلة في 

غياهب التأمل والتصوف الذي توحي به 

  األماكن والجهات

11-26  

02  

  

  

  

  

  

  

لي أندلسا  كوني

  .بين توات والقدس

  

  

  

  

  

الذي  "يدةحبا"اعتمد السارد لسان الطالب 

 يروى الحكاية للبتول، تناول شرح مثر

محاكم التفتيش المسيحية التي كانت تفتل 

وتطارد المسلمين واليهود في األندلس حتى 

 يرحلوا هربا إلى شمال افريقيا عندنا ف

الجزائر استوطنوا في تلمسان ومنها 

انتشروا في باقي المدن القريب والبعيدة 

27-52  
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كانت " تمنطيط" توات"  حتى بلغوا أرض

معظم يهود أرض توات ونرى األسماء 

" الموسوي"التي توحي بالعرق اليهودي أو 

واألسماء االسالمية التي أشار إليها بـ 

كما ما كان يجمع بينهما من " المحمدين"

ات اجتماعية نفعية كاالفتراض عالق

وحسن التدبير، كما لم ينس أهل  واألحرف

الذمة وطيف كانوا يتأذون بدفع الحرية 

  .وكيف كانوا يردون بطريقتهم انتقاما

  

  

  

03  

  

  

  

من حفرة  يعود

الحزن فسريري من 

  ماء

كلنا نقرأ ألبي نواس فهو يسرد حالة 

تناص يكاد يكون مباشرا لما كان الكاتب 

يصف المحدث وفي الوقت نفسه، يجعل 

القارئ يحس سقوط حر مفاجئ على 

مستوى اللغة التي كانت معطاة، قوية، 

ثرية، وطنية في بالغتها المتميزة التي 

كانت تنساب على محور السرد، ثم أفلتت 

ذكر ب وذلك بذكر إحداهن فجأة من يد الكات

  

53-75  
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  :بالقول "سلو"

وحتى هذا " ورة مدفع بين عجلتينسما" 

الشعور يمكن تفسيره بخيال الرواية الفياض 

الذي كان يطفح به النص ثم ظهور 

الصورة المفاجئة، التي ضربت دفئ السرد 

ببرودتها المستمدة من واقعية الواقع ألنها 

  .صورة مستهلكة يتداولها الناس العاديون

كوني بيضاء أو   04

سوداء فأنا اللون 

  والظل

يتناول لحبيب السائح عبر السرد العبد 

ف كان يجالس األسياد ويتقاسم يوك" بليلو"

معهم أسرارهم وأحوالهم تحت فعل 

الحشيش الذي كان يحصل عليه ويغذي 

  أحالمه به

أن يذكر نسبته للسيد الذي " بليلو"لم ينس 

يحلو له، وفي ذلك  كان يضاجع أمه وقتما

إشارة ذكية لوصف القمع الذي كانت 

 يتفرضه عالقة العبد والسيد، كما ذهب ف

من خالل حوار " 130:ص"نهاية الفصل 

76-101  



 قراءة في سيميائية الغالف دراسة في الشكل الخارجي ...............................:..الفصل الثاني

 

 
75 

وصف جانب من المحبة " مريا"مع " بليلو:

أو ذرة من دراتها الطائرة في الفضاء، 

وكأن الكاتب من خالل شخصيته الورقية 

لجوزيفين " نابليون"أعاد اعتراف " بليلو"

جوزيفين لقد بلغت من المجد : حيث قال لها

حدا لم يبلغه أحد، لكنك الشخص الوحيد 

  .الذي أعول عليه

أنا المصنف وأنت   05

امرأة هي النساء 

  .جميعا

في هذا الفصل لم يتوان السرد في ذكر 

التي جاء " السيدة البتول"محاسن ومفاتن 

المصنف، محطوطة (تناولها ف النص 

التي  "طيطمة"على لسان ) الدرويش

  .ةالقاتل "بنت كلو"فضحت غيره 

102-118.  

لو يبكي سلو لو   06

تغني حسونة فأنت 

  سيدي

في هذا الفصل تحدث الكاتب عن غيرة 

النساء الشديدة من السيدة البتول لجماله 

األخاذ ووصف عالقة سلو مع البتول، ما 

عناه سلو تجاه الرجل الذي كان على عالقة 

بأمه، ولم تعلم أمه باألمر إال بعد فوات 
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  .األوان

فكانت لغته معطاءة غزيرة غنية بالصور و 

  .التشبيهات الجميلة

لى هذا الفصل التراجيديا، التي غلب ع

  يحدثها صدام الحب وممارسة الخطيئة

 جبرائيل وايةغ  07

اصحاح فتنة مبروكة 

  جيلإن

في هذا الفصل تناول الكاتب رحلته بحثا 

عن مريا الرومية التي أحبها فعبر 

الصحراء من الجنوب إلى السهوب، من 

أدرار إلى منيعة إلى األغواط أين زار 

ووصف األمكنة " التيجانية"كردان مهد 

" بوسعادة"والصفاء والفضاء حتى بلغ مدينة 

كما يمكن اإلشارة إلى ذلك التشبه الجميل 

الذي رسم به الكاتب أصابع عثمان في 

وهي تنساب على مناقير البيانو " كردان"

فأشار إليه فتحركت أصابعه : "بالقول

كريشات جناحي عصفور أعثره 

  ..."الطيران

166- 187  
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 الخالسيبليلو   08

ماريا الرومية 

  السخرة والمحبة

هنا تناول الكاتب رحلته بحث عن ماريا 

الرومية التي أحبها قعبر الصحراء من 

إلى " أدرار"الجنوب إلى السهوب من 

مهد " كردان"ابن زار " األغواط"إلى " منيعة"

  التيجانية ووصف األمكن والصفاء 

140-165.  

كما " بوسعادة" والفضاء حتى بلغ مدينة    

يمكن اإلشارة إلى ذلك التشبيه الجميل الذي 

" كردان"في " عثمان"رسم به الكاتب أصابع 

: وهي تنساب على مناقير البيانو بالقول

فأشار إليه فتحركت أصابعه كريشات 

  ..."جناحي عصفور أعثره الطيران

  الرواية 141: ص

  

جبريل صليب من   09

خشب مبروكة هالل 

  من نار

هذا الفصل اعتمد الكاتب تقنية في 

االرجاع االستذكار على محور السرد فكان 

ذلك بعدما فتحت مبروكة كراسة جبرائيل 

  في الكنيسة وأخذتها وقرأتها على محل

188-11  
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10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثمة جبريل، ثمة 

خطيئة ولمبروكة 

  مربع الضوء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في هذا الفصل اكتشفت مبروكة األصل 

لجبرائيل واكتشفت معه فضاعت العسكري 

القتل والتنكيل كما كان يصفها جبرائيل  

ومدى اإلبادة التي لم تكن ) في مذكراته(

مجرد نتيجة لحرب لكن كانت انتقامية 

نادت لها أصوات القدامى من الحدود 

يومها كان القس المرافق "... الصليبيين 

ابت من قال للقائد إن كانت هناك لعنة أص

صليب بقدر ما هم لم يوسعوا السبقونا فإن

تحت هالل من أذلوهم ثمانية  رزخوا

  "قرون

  :فترجاه

  باركني

  :وركع عند قدميه فقال له

بوركت ما وسعت للصليب كي نبسط 

  وجهه للرب على هذه األرض

  

212- 227  
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فيها المغامرة والشوق واإلشباع بلغة ممتعة مرت الفصول في ثنائيات جميلة تزاوجت 

، والمشاهد مرنة أسطورية، وكأنك حين تقرأ الرواية تمر في دهاليز ألف ليلة وليلة تتلذذ اللغة

فصول، يمكن للقارئ نا و الموغلة في تفكيك المحبة أحيانا أخرى عبر الااإليرونيكية أحي

لدائمة، بين الدين واألشواق، الرغبات وفتنة الحظة الصراع النفسي العميق والحاضر بعذاباته ام

  .الجسد كجبرائيل ومبروكة وبليلو وماريا

إعتمد الكاتب عبر محطات الرواية على تقنية السرد تركت النص حيا ومنعشا، لم بعث 

  .يلح كل مرة ويذكي الفضول لمعرفة البقيةعلى الملل بل كان 

  :باحيدة الطالب  11

  جولييت الراهبة،

  بمحبة النخيل

هذا الفصل كسابقه بوصف ممتع، 

باألشواق والممنوع بين صاخب ممتلئ 

باحيدة المسلم الذي ضاق ذرعا بحب 

دفعها حرمانها  يجولييت المسيحية الت

العاطفي إلى الرهينة برغم توحد الديانة في 

انتهى كالهما إلى " الحرام"الممنوع 

الخطيئة، تماما مثلها حدث بن مبروكة 

  .وجبرائيل

228-250  



 

 

 

 

صورة الصحراء يف رواية 
   "تلك احملبة

  دراسة يف املضمون

صورة الصحراء يف رواية 
تلك احملبة"

دراسة يف املضمون

  
  
  

صورة الصحراء يف رواية 



  الخارجي دراسة في الشكل
 صورة المرأة من خالل العنوان الرئيسي

 صورة المرأة من خالل تعدد األصوات و غلبتها

  

دراسة في الشكل :الثالثالفصل 
صورة المرأة من خالل العنوان الرئيسي

 من خالل العناوين الفرعية
 من خالل األفعال
 من خالل األسماء
 من خالل المكان

صورة المرأة من خالل تعدد األصوات و غلبتها
 تقليد الفقارات و توزيع الماء

 نا الحاليعالفقارة في مجتم
 السلطات الجزائريةالفقارة و 

 الفقارة تراث ثقافي و حضاري
 ثقافة الموروث الصحراوي

 اللباس -أ
 الحلي –ب 

 العادات و التقاليد
 المأكوالت الشعبية
 الصناعات التقليدية

 أنظمة السقي التقليدية
 السبوع

صورة المرأة من خالل العنوان الرئيسي •
من خالل العناوين الفرعية •
من خالل األفعال •
من خالل األسماء •
من خالل المكان •
صورة المرأة من خالل تعدد األصوات و غلبتها •
تقليد الفقارات و توزيع الماء •
الفقارة في مجتم •
الفقارة و  •
الفقارة تراث ثقافي و حضاري •
ثقافة الموروث الصحراوي •
أ •
ب  •
العادات و التقاليد •
المأكوالت الشعبية •
الصناعات التقليدية •
أنظمة السقي التقليدية •
السبوع •
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إن الصحراء ليست حيزا متشابها يعيش رتابة و تكرارا لنمط من الحياة، بل إن الحياة 

في الصحراء تتعدد و تتنوع و تتباين بحسب التجمعات البشرية المشكلة هنا و هناك ويخطئ 

يكون تعامال واحدا إنطالقا من خلفية سبقية أو مرجعية  من يعتقد أن التعامل مع الصحراء

  .واحدة أساسها الفراغ و الخيمة و الرمل و الناقة و النخلة

إن الصحراء هي الحياة و اإلنسان و هي الماضي و هي المستقبل و هي الخزان  

وهي المرجع و هي الخبرة و هي التجربة، فهي مدرسة للحياة و للموت وهي مكان للقر 

  .لحر ولكل الثنائيات الضديةوا

إن الصحراء قد تكون لبعض الناس مكانا للوهم كالسراب الذي يحسبه الضمآن ماء 

  .حتى ما أتاه إختفى وظهر في مكان آخر كالحلم الذي ال يتحقق

مدت فالصحراء في هذه الرواية تتجلى بجمالية تقوم على عجائبية الشخصيات، حيث 

على رسم معالم عجائبية لشخصية المرأة تتجاوز نمطية الحياة بقدرة مميزة " حلحبيب الساي"

في الصحراء لترسم جمالية قد تغذي مرجعية ثقافية في الصحراء، وعن ناسها فتتضح 

فكانت تلك المرأة التي فطرت على إجتماع :" الصورة الفنية أكثر للمرأة، جاء في الرواية

  1".الماء و النار و الهواء

ماء ونار وهواء، مما يجعل المتلقي يقف عند هذه العجائبية التي فالمرأة من إجتماع 

  .والجمال بالمتعةتجعله مترددا في قبول كل هذا، وفي الوقت ذاته يشعر 
                                                           

  .7:، ص  2013، فيسيرادرا  تلك المحبة،،السایحلحبیب   1
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الفضاء و المكان أحد أهم العناصر التي تتفاعل مع اإلنسان، فقد كان الفضاء  ولكون

الصحراوي عامال مهما في إبراز خصوصية اإلنسان فيه و تشكيل المجتمع داخله وفق نمط 

، وإن كانت مجتمعات الفضاءات غير الصحراويةعيش يختلف في الكثير من التفاصيل عن 

ما يسمى باألساس المشترك لدى كل أمة أو شعب من  تجمعهم قيم اإلسالم و العروبة أو

الشعوب، وبإعتبار المرأة الصحراوية من أهم ركائز هذا المجتمع، فقد حظيت بإهتمام الكثير 

  1.من الكتاب و األدباء على إختالف إتجاهاتهم و تعدد إهتماماتهم و مشاربهم

، وكان الوتر الحساس وشغلت حيزا بارزا في نتاجهم األدبي سواء كان شعرا أو نثرا

الذي يتأثر بحركة الواقع، ويؤثر فيه، فمنهم من هو من أبناء المنطقة ومن شبابها الذين 

ظهروا في السنوات األخيرة بتجارب سردية ملفتة، صوروا من خاللها الفضاء الصحراوي 

صصية في مجموعته الق" عبد اهللا كروم"بكل تجلياته في التجربة اإلبداعية كالمبدع القاص 

نقل لنا  دفق 3"مملكة الزيوان"في روايته " الحاج أحمد الصديق"، و الروائي 2"حائط رحمونة"

هذان الكاتبان من خالل تجربتهما اإلبداعية كل حيثيات وتفاصيل حبات الرمل، وكيف إتحدت 

  .لتشكل عالم الصحراء الذي نجهل كثيرا من أسراره

إن قارئ هاتين التجربتين القصصية و الروائية يالحظ حتما أنهما تمتازان بالمحلية 

وهي ميزة ترقع من شأن النصوص و تمجدها، خاصة أنها أولى تجارب الكاتبين اإلبداعية 

                                                           

على الساعة  5/03/2017صورة المراة في روایة تلك المحبة، منتدى جیلرك، تم تصفح الموقع یوم  1
13.30. http://jilrc.com    

  .2011مقامات للنشر و التوزیع و اإلشھار، ، 1، طحائط رحمونة : عبد اهللا كروم  2

  . 2013  دار فیسیر للنشر، ،7ط مملكة الزیوان،: الصدیق الحاج أحمد  3

http://jilrc.com
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كأنهما أرادا من خالل التعريف بمنطقة أقصى الجنوب الجزائري، فقدما بطاقة فنية إبداعية 

لغويا محليا، ويشيدان فيها بأخالق سكان المنطقة و تقاليدهم وعاداتهم  قاموسايوظفان فيها 

والفضاءات التي تكاد تكون مغمورة و مجهولة في الوقت كما يعرفان فيها ببعض األمكنة 

نفسه، منطلقان في ذلك من مخيلتهما المتفتحة، معتمدان على رؤيتهما الخاصة لإلنسان 

لمرأة في هذين العملين على مكانة مرموقة وإنعكست واألشياء و المكان، وقد إستحوذت ا

مجموعته القصصية " عبد اهللا كروم"صورتها بشكل واضح جلي وواضح، فلقد وسم بها 

بطريقة رمزية جمالية، فكان لها  2"صديقالالحاج "كما استحضرها الروائي  1"حائط رحمونة"

  .دورها الجلي في تحريك األحداث و تطورها

هذين العملين، هناك أعمال سردية أخرى سابقة لهما زمنيا، ومن خارج باإلضافة إلى 

و المبدعين كاتب مكرس هو الروائي تاب البيئة الصحراوية، وقد يأتي على رأس هؤالء الكّ

الذي شغفته الصحراء حبا، وانبهر بمكنوناتها، وسحرته المرأة الصحراوية " لحبيب السايح"

التي تكشف النماذج النسائية فيها عن " تلك المحبة"رائية فاستحضرها وصاغها في رائعته الو

المجتمع األدراري بأدق تفاصيله، من  صورة ثقافية يمكن أن تقرأ فيها وعبرها صورة

عاداته و تقاليده، تاريخه وحاضره، نمط عيشه و طريقة لبسه، أفراحه و أحزانه، أكله 

  ...وشربه

                                                           

  .عبد اهللا كروم، حائط رحمونة  1
  .الصدیق الحاج أحمد، مملكة الزیوان  2
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  صورة للمرأة بإعتبارها بنية ثقافية صلبةفي هذه الرواية " الحبيب السايح"لقد قدم 

  ف عوالمها الداخلية والخارجيةصتخدر حركة السرد بالدرجة األولى في تركيزه على و

وعلى غرار المرأة في الشمال الجزائري، فقد حظيت المرأة الصحراوية من خالل هذه 

باهتا في مجتمع ذكوري البطاقة الفنية التي رصدها لها الكاتب بعناية، لذلك لم يكن حضورها 

  .يكسبها صورة متكلسة، بل كان لها وزنها ودالالتها وقيمتها التي ورثتها من قبل

  : صورة المرأة من خالل العنوان الرئيسي

إن العنوان هو مدخل أساسي لعالم النص يفضي إلى غيابه، و يقود إلى فك الكثير من    

ويهيا، إذ يجعل القارئ في حيرة من أمره طالسمه و ألغازه، لكنه أحيانا قد يلعب دورا تم

، ال مهرب منها سوى إلى النص يقوده إلى متاهة حقيقية وقد يربكه ويخلق به تشويشا قهريا،

على القراءة ذاته، إنه البداية الكتابية التي تظهر على واجهة الكتاب كإعالن إشهاري محفز 

غيره، وهو كذلك من العناصر وهو العالمة التي تطبع الكتاب أو النص وتميزه عن "

المجاورة والمحيطة بالنص الرئيس، إلى جانب الحواشي و الهوامش والمقدمات والمقتبسات 

، وهو بدوره يطرح الكثير من األسئلة و يعتبر عتبة مهمة ال يمكن 1"واألدلة األيقونية

) لك المحبةت(تجاوزها، أو عدم الوقوف مطوال عندها، فهو واجهة النص وهويته، والعنوان 

  .مصاغة بطريقة جماليةمن العناوين ال

                                                           

    .السابقة في روایة تلك المحبة، منتدى جیلرك، المرجع أصورة المر  1
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وتزداد أهمية هذا العنوان من خالل قراءة النص، وذلك ألم القارئ يتوجه إلى النص   

وقد علقت في ذهنه إيحاءات العنوان و رموزه، وهو يقوم بربط كل هذا بما يالقيه أثناء 

، بإعتبار أن العنوان يتخذ عملية القراءة والتأويل، الحديث يدور عن قصيدة بشكل خاص

في  - أكثر في سياق، هذا باإلضافة إلى أن العنوان  والتأويل أهمية أكبر بعد عملية القراءة

  . 1يمكنه خلق نص جديد –حاالت كثيرة 

حي إلى المكان وي ايحيل عنوان هذه الرواية إلى المرأة بصورة ظاهرة ومنتشرة، كم  

لها  أرخ معا بعد توحدهما في ذهن السارد محبة خاصةالذي يعادل بدوره المرأة، فقد شكال 

أي محبة يشير إليها : و السؤال الذي يمكن أن يطرح هو" تلك المحبة"بطريقة إبداعية 

فنحن ال نؤرخ لألشياء التي تطفو على السطح  ومن المحبوب يا ترى ومن المحب؟ الكاتب؟

أبدا، لنكتشف بعد قراءة  ينمحيفال  وإنما نؤرخ لتلك التي تترك في قلوبنا وفي نفوسنا أثرا

كانت عميقة فعال، وكانت جديرة بأن يحفظها الكاتب ويؤرخ لذاكرتها " تلك المحبة"النص أن 

 و لتراثها، ويستوعب روح فضائها الذي تجسد في منطقة توات بأدرار، في صحراء الجزائر

كثر من موضع، كما تجلت ية، وقد جاء هذا العنوان مصرحا به عبر المتن الروائي في أسالقا

  .2المتنمعانيه أيضا، فوافق بذلك العنوان 

نشير إلى أن هذه الرواية من الروايات القليلة التي قدمت الصحراء بشكل عميق   

الكاتب قاموسا لغويا خاص بالمنطقة  أحصىوعرفتنا بها أكثر من الذين يعيشون فيها، فقد 
                                                           

    .السابقصورة المراة في روایة تلك المحبة، منتدى جیلرك، المرجع    1

  
    .نفسھ المرجع  2
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الحبيب (األشياء، أتبعه في نهاية الرواية، لذلك فإن قارئ  مسمياتالعديد من  شرح فيه

البد أن يتسلح بحمولة لغوية ومرجعية ثقافية واسعة، تؤهله لدخول هذا العالم ) السايح

ولة التي تقر بأن الرواية خاصة ولعل المقاألنتروبولوجي البشري و الجغرافي و اإلبداعي، 

، ومن ناحية ثانية فقد "تلك المحبة"في رواية  ب التاريخ األضخم تتجسد بشكل جليهي كتا

في جمالها و ) البتول: (هي" تلك المحلة"عكس هذا العنوان صورة واضحة للمرأة، ف 

فما كان أحد عرفها، أو شاهدها فصادفها بعد عمر إال كذب نفسه أنه :" يصفها الكاتب بقوله

الخالق بلون السر صورها في  أما العينان فإن:" وقوله" يرى السيدة كما عهدها أول مرة 

  .1"ةضامنمحيا ملغز، مثقلتين باألحالم كنخلة 

وقلن إن الحمام تغدو مشيتها، وعلى وقع الغزالن يتناغم تبخترها، ومن شموخ النوق "   

   2"ترتفع كبرياؤها

تظهر هذه المقاطع وغيرها مكانة هذه المرأة وتأثيرها الخارق في كل من عرفها، أو   

فيبدو أنها لم تكن إمرأة عادية بل فاق وصفها كل األوصاف، وشقق حبها كل سمع عنها، 

  .قلوب الرجال

مبروكة وجميلة و ماريا الرومية وكل النساء اللواتي مستهن لعنة : هي" تلك المحبة"و  

  .تلك المحبة

                                                           

  .153: ص  السابق، المصدرتلك المحبة،: الحبیب السائح)  1(

  .153: المصدر نفسھ، ص)  2(
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  :من خالل العناوين الفرعية

فصال، مركبة بدورها في جملة ) 17(جاءت العناوين الفرعية في شكل فصول عددها   

ئها خارج رخلخلة، فقد يشعر قا تحدثذات معاني يمكن فصلها عن سياق النص دون أن 

  :سياقها العام أنها حكم أو إشعار أو حتى قصص قصيرة جدا و هي على التوالي

  .1خطي بشفتيك على صدري صبر النخيل -

  .2كوني لي أندلس توات وقدس -

  .3عودي من حفرة الحزن فسريري من ماء  -

  .4كوني بيضاء أو سوداء فأنا اللون و الظل -

  5و أنت إمرأة هي النساء جميعا المصنف أنا -

  6لو يبكي سلو لو تغني حسنونة فأنت سيدي -

  7بليلو الخالسي ماريا الرومية، السخرة و المحبة -

  

                                                           

  .11: ص  المرجع السابق،تلك المحبة، : الحبیب السائح  1

  .27:المصدر نفسھ، ص   2
  .53:المصدر نفسھ، ص   3
  .76:المصدر نفسھ، ص   4

  .119: المصدر نفسھ، ص  5
  .140: المصدر نفسھ، ص  6
  .166: المصدر نفسھ، ص  7
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  1مبروكة هالل من نور جبريل صليب من خشب -

  2خطيبة و لمبروكة مربع ضوء ةجبرائيل ثم ثمة -

 3الطالب جولييت الراهبة بمحبة النخيل ثمة -

  4قالت في حي الخطابة بين فقارة و جامع -

  5"غدا ندخل في تضطيط: " محول لجميلة -

  6قالوا ساحرة؟ قلت أنا الدرويش و البتول فتنة -

  7عليك محبتيإجعلي جنازني حضرة ألتلو  -

  8.أنت لي أتملكك، أنا السيدة عشيقتك -

  9.أدرار ال تسكن قلبي، ولكن تلك المحبة -

                                                           

  .188: ص  المصدر السابق،تلك المحبة،: الحبیب السائح  1

  .212: المصدر نفسھ، ص  2
  .228: المصدر نفسھ، ص  3
  .251: المصدر نفسھ، ص  4
  .266: المصدر نفسھ، ص  5
  .284: المصدر نفسھ، ص  6
  285: المصدر نفسھ، ص  7

  .325: المصدر نفسھ، ص  8
  .349: المصدر نفسھ، ص  9
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رية تربطها فيما بينها هذه العناوين الفرعية يالحظ أن خيوطا سحفي إن المتأمل   

بالعنوان الرئيسي، كما تعكس صورة للمرأة، و تحيل إليها إما بطريقة مباشرة أو غير و

  :يأتيعن طريق التأويل، وسنحاول الكشف عنها فيما مباشرة تنكشف 

  :من خالل األفعال

، وهذا الخطاب موجه "خطي بشفتيك:" عظمها إلى المرأة كقولهمتحيل األفعال في  

: وباقي الكالم أيضا، إضافة إلى األفعال التالية" خطي"إلى المرأة، وتحيل إلى ذلك الفعل 

كلها أفعال بصغة المؤنث، تحيل ط و، هي عينات فق...)أتملكككوني هودي، قالت، إجعلي، (

 .بدورها إلى المرأة هي أيضا

  :من خالل األسماء

إضافة إلى لفظتي ...) حسونة، ماريا الروسية، مبروكة، البتول، جولييت الراهبة(

بشكل المرأة والسيدة، وبتأثيرات متفاوتة أو متقاربة، لم يخترها الكاتب إعتباطا، بل إختارها 

مدروس بدقة، الشيء الذي يؤهلها للتعبير و النيابة عن المرأة في هذا المجتمع الصحراوي 

وهنا تجب اإلشارة " التواتي"فاألسماء العربية منها، هي من األسماء المتداولة في المجتمع 

متنقال بين " األدراري"قضى ما يزيد عن ست سنوات وسط المجتمع ) لحبيب السايح(إلى أن 

ه و بلدياته، في إطار مهامه الوظيفية، حيث إحتك بمختلف شرائحه اإلجتماعية، ما قصور

يسمح له باإللمام بكثير من تفاصيله وحيثياته، حيث تسمح له ثقافته و تجربته بإختصار 

 .المسافة و الوقت من أجل ذلك
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  : من خالل المكان 

نة أدرار ، في رحلة قارئه عن بساط سحري إلى صحراء مدي) تلك المحبة(ينقل كاتب 

في نسج "  الحبيب السايح "  ثقافية و سياحية يكتشف عبرها مفاتن المدينة و أسرارها

تفاصيلها المتخيلة ، و إن كان قد حافظ على الطابع الجغرافي و التاريخي للمدينة في كثير 

" انطباعي لكي يشيد لزاما عليه أن يتجاوز كل مباشر ومن األحيان فقد تجاوز الواقع ، فكان 

فتح المجال . الخاصة و إدرار القارئ أيضا ، بحيث يجوز لها ما ال يجوز للمؤرخ " ادراره 

األسطورة   توات للمتلقي حكاية متفردة ليحكيلخياله الواسع ، متكئا على مرجعيات كثيرة ، 

أة الصحراوية ، عن توات المر الفقارةو توات التاريخ و توات الخرافة و الرمل و النخل و 

التي سلبت عقول الرجال ، و كل من عرفها من قريب أو من بعيد  و منه صارت المرأة 

حدتها األرواح ، و حفظ ا للمحبة ، فإن فرقتها األجساد ومعدال موضوعيا للمكان ، و رمز

  .ماءها اإلبداع 

هذا الفضاء الصحراوي الهائل   لقد تجلت صورة المرأة من خالل المكان في

انعكست بوضوح لتؤكد أن المكان من دون أشخاص جامد ساكن ال روح فيه فاإلنسان خلق و

ليعمر األرض بقيم الخير و الجمال ، فكان أكثر من له القدرة على إنعاش المكان و بعث 

الحياة فيه ، و ما أدراك بالفضاء الصحراوي القاسي و ما يتطلب من قوة و قدرة على 

فية إذ هي وضاء يسحر األلباب ، و مع ما لألنثى من رمزية صإنعاشه و بعثه من جديد ف

 ثدح كماأيقونة السماء و إنعكاس األعلى في األرض ، أنوثة تنسي آدم شقاء العالم ، فهي 
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كانت هي األقدر و هي األجدر بهذا التحدي   1"ر من أسرار هذا اإلقليم س" األب جبريل 

تحدي اإلنسان في توات للطبيعة المستعصية ، فإذا هي مكان عجائبي ساحر و جيل صاغه 

  .الحبيب السايح في متن سردي ال يقل سحرا و جماال 

  : صورة المرأة من خالل تعدد األصوات و غلبتها 

خصيات و مستوياتها الفكرية شتعددت األصوات بتعدد ال" في رواية تلك المحبة 

األصوات ذات طابع حواري على نطاق  ةمواقعا االجتماعية ، و المعلوم أن الرواية المتعددو

إن هذه : واسع و بين جميع عناصر البنية الروائية ، توجد دائما عالقات حوارية ، أي 

ين العناصر جرى وضع بعضها في مواجهة البعض اآلخر ، مثلما يحدث عند المزج ب

  .مختلف األلحان في عمل موسيقي يتجلى للسامع في األخير معزوفة موحدة 

حقا ان العالقات الحوارية هي ظاهرة أكثر انتشارا بكثير من العالقات بين الردود 

الخاصة بالحوار الذي يجري التعبير عنه خالل التكوين ، إنها ظاهرة شاملة تقريبا ، تتخلل 

نية تتخلل تقريبا عن ماله فكرة ات و ظواهر الحياة اإلنساكل الحديث البشري ، وكل عالق

  .معنى و

: ود أكثر من راو واحد للحكاية و تعتمد تقنية تعدد األصوات في الرواية على وج

، فالشخصيات تتناوب على السرد ، فتشكل فعل ) تلك المحبة ( هذا ما نشعر به و نحن نقرأ "

  : ذا بمقاطع من الرواية الحكي من خاللهم ، و نستطيع أن نمثل له
                                                           

  .217: ص  المرجع السابق،الحبیب السائح ، تلك المحبة ، – 1
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و قالوا أهلكت تلك المرأة البنية تلك  1...."يقول الناس عنها جنية سكنت روح الدرويش " 

   2".الساحرة بشعرة سلتها من أم رأسها يوم تجاسرت على هتك سرها 

لكن المالحظ  3..".نف أفنى حياته في إعجام إمرأة وذكر خالي سليمان أن صاحب المص" 

أنه تعدد األصوات لكثرة الشخصيات لم يشعر القارئ بإرتباك في المعني ، بل على العكس 

من ذلك تماما ، فقد نشعر بإكتماله و إنسجامه ، و أن كل صوت جاء مكمال لآلخر ،رغم 

ة  داخل بنية كتابية متسق" تعدد وجهات النظر ، إال أن الحوارية جمعت بينها ، فقد دار السرد 

  4."يكمل فيها كل صوت غيره و يستكمل به ، و تنتهي جميعا إلى معنى متعدد المستويات 

و مع أن الرواية تتخذ من البحث و الصحراء موضوعا رئيسيا لها ، إال أن الشخصيات 

، و مع تعدد .... عكست ظالل هذين الموضوعين بتداخل التاريخي و الزماني و المكاني 

غلبة لصوت المرأة التي تمثل البحث و الصحراء معا ، و ما شخصية األصوات أيضا كانت ال

لصوت المحبة و إن اختلفت البتول في الرواية إال دليل على هذه الغلبة و انتصار 

  ....األمكنة

رحلة ممتعة نحو شواطئ توات الرملية ، و بحث شاق في ) تلك المحبة(و بالتالي فرواية 

ل من جديد ، فهي رحلة انتقال من حال ترضي المحبين  إلى الحقيقة التي كلما بزغ نورها أف

حال تؤرقهم و تفصل بينهم ، كما أنها رحلة بين ربوع توات العميقة ، أتاح الكاتب فيها 
                                                           

14ص ك   المصدر السابق،الحبیب السایح ، تلك المحبة ، - 1 
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و إن حصل و تاه في صحراء لغتها للقارئ فرصة التعرف عليها و اكتشافها من باطنها ، 

ي الذي تمثل في قاموس شارح ، إتبعه الكاتب تعدد لهجاتها و مسمياتها ، عاد للمرشد الثقافو

  .في نهاية الرواية ليفهم القارئ على ما استعصى عليه فهمه 

إلى المرأة الصحراوية بشكل للروائي الحبيب السايح ) تلك المحبة ( تعيد رواية 

بل تكرسها ، وكذلك كثيرا من وجاهتها التي  قدسيتها،المرأة بشكل عام سيادتها و خاص و

، فهي اآلمرة الناهية ، و الحبيبة و العاشقة و الزاهدة ، و التي تعرف كيف تسيطر  تستحق

 تظلبوعي و فهم ، و هي تلك المحبة و المخلصة لقدرها و طبيعتها إلى أبعد حد ، و هي 

تلك ( المتمردة الثائرة المتطلعة التي تتفهم حدود حريتها ، و تصر عليها ، و بالتالي رواية 

ها الجميلة ، و حياتها المتعبة ية تنتصر للمرأة و تحتفي بها في كل تفاصيلروا) المحبة 

  .المثخنة بعذابات خاصة ، ال يدركها مجتمع الرجال و

و من ثم فإن المرأة لم تحضر في هذه الرواية كظل باهت ، أو كتيمة في الكتابة ، بل 

لتشكيل فضاء الرواية باعتبارها موضوعا للتخيل الروائي ، فهي موضوع أساسي و دينامي 

  .، بل إن حضورها يؤكد أنها هيكل عام ال يمكن االستغناء عنه 
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  : تقليد الفقارات و توزيع الماء 

الفقارة هي نظام مائي يتماشى مع المناخ الصحراوي الجاف فالفقاقير عبارة على 

  . مجموعة أبار متسلسلة أو متوازية الشكل تحفر عموديا و صوال للمياه الجوفية

الفقارة ، صرح العلماء أن هذا النظام نظام سقي غريب نوعا ما ، و لم  "فقارة " معنى كلمة 

  : يتساءلوا على تصميمه فقط بل على اسمها و أصلها ، فاستنتجوا مايلي 

و بفعل العامل الزماني تغيرت اسمها ، أما " فجارة " عائد إلى كلمة " فقارة " يقال أن اسم  -

  .ها تفجير أي تفجير الماء في جميع أنحاء صحراء قاحلة فمعنا" فجارة" 

مشتق من كلمة فقر نسبة للقبائل التي يعتمد عليها الذين كانوا " فقارة " و يقال أن اسم  -

  .فقراء 

و تنسب أيضا للعمود الفقري في جسم اإلنسان ، و هذا ألن الفقاقير عمودية و ألنها  -

  .متسلسلة 

في تعريف الفقارة أعاله ، لكن الشيء األهم هو أن تكون بداية  كما ذكرنانظام الفقارة 

سلسلة الفقارات هضبة أو تل رملي ، حيث تنحدر المياه الجوفية من فقارة إلى أخرى حتى 

اقير هو نقل المياه إلى الديار تصل المياه إلى المناطق المراد سقيها ، أما عن دور الفق

  .المستشفيات و
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  : الحالي الفقارة في مجتمهنا 

الحظ المهتمون بتراث أدرار في هذه السنوات ، تراجع إهتمام سكان المنطقة الحاليين 

بتراث كالفقارة و إتالفها ، و فقد عرفت اإلحصائيات الماضية أزيد من خمس مائة قدج ماتت 

  .، السيما الفقاقير التي تعرضت للتلوث ، وهذا راجع لتهور سكان المنطقة الحاليين 

  : الفقارة و السلطات الجزائرية 

جمعيات مهتمة بالفقارة  ارات خاصة ، فكما رأتقإعتنت الجزائر بتراث أدرار ، و الف

تراث الجزائري و جهتهم ، و هذا لأو فالحيين كتقنية تقليدية دعمتهم ، و إذا وجدت خونة ل

كر منها القرار رقم قد اصدرت للجميع جملة من القوانين قصد المحافظة على الفقارة ، و أذو

  : م ، و الذي يتضمن  1996من شهر جوان سنة  23الذي صدر يوم  426

  .يسمح ببناء الفقارة شرط أن يكون عمق الفقارة الجديدة يوازي عمق أقرب فقارة  -

  .ال يتم التنقيب على الماء إال بتسريح من ممثلي الفقارة أو المصالح التقنية المختصة  -

  .، البناء عند الفقارة الرئيسية أو فرعية كانت  يمنع منعا باتا -

  : الفقارة تراث ثقافي و حضاري  

تعتبر منطقة توات بوالية أدرار من أقدم الواحات على المستوى الوطني و التي 

إشتهرت بالزراعة و أنظمة السقي التقليدي ، حيث ضمنت الفقارة إستمرارية الحياة بهذه 

المنطقة الصحراوية بإعتبارها تقنية إبداعية مبهرة في إستغالل اإلنسان للطبقية وفق نمط 



 دراسة في المضمون" تلك المحبة"صورة الصحراء في رواية .............................:الفصل الثالث

 

 
97 

بمعنى فجر " التفجير " ت التاريخية إلى أن أصل تسمية الفقارة من دقيق ، و تشير الدراسا

و هي فقرات الظهر لكون سلسلة آبار " فقرة " الماء فيما تذهب آراء أخرى إلى انها من 

  .الفقاقير تشبه العمود الفقري في حركيتها اإلنسايابية و نقل الماء من األعلى إلى األسفل 

بن عبد الكريم البكراوي نشأة الفقارة للقبائل الزيانية التي بينما يرجع القاضي سيدي محمد 

هي األولى بقصر " هنر"استوطنت المنطقة في القرن الرابع هجري ، و كانت فقارة اسمها 

ذ زمن الغيلي و حركة المخطوطات تمنطيط و الذي يحكي قصص تاريخية عديدة من

  " .ريش النعام  الملح و" العالقات التجارية مع إفريقيا في تجارة الو

هي عبارة عن سلسلة من اآلبار مرتبطة ببعضها البغض  تبعد   le fouggaraالفقارة 

كل واحدة عن األخرى مسافة غير منتظمة عموما مرتبطة ببعضها البعض بسلسلة انفاق 

من األعلى إلى األسفل حتى يصل الماء إلى مكان تجمعه يسمى أغوسرو ثم " النفاد" تدعى 

  .عن طريق الساقية  القسري و هو حوض صغير للتوزيع لتصل إلى الجنانات

و شهدت خالل السنوات األخيرة إهتماما رسميا يدعم الفقارة من خالل برامج الترميم 

دولية حول هذا الموروث الحضاري و الصيانة فضال عن تنظيم سلسلة ملتقيات وطنية و 

مضخات أو أعباء : ء مثال اإلقتصادي الذي ال يتطلب في استغالل الماء أية كهرباو

  .متراكمة

و في سياق اإلهتمام بهذا الموروث أنشأت الدولة مؤخرا مرصدا وطنيا للفقارة يتولى 

مهام البحث العلمي خصوصا ، و أن الفقارة نظام للسقي متواجد بدول قليلة ، اختيرت والية 
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فقارة و هو ما تحتويه جميع الدول األخرى  1500أدرار مقرا له بإعتبارها تحتوي أزيد من 

أن الفقارة تراث عالمي " يوسف بوتدارة" لمرصد الوطني للفقارة بأدرار ، و قال رئيس ا

يوجه النضوب رغم البرامج التنموية الكبرى نتيجة تراجع االهتمام الشعبي و االفراط في 

اإلستغالل المائي و أوضح بإعتبارها سلسلة آبار مترابطة تنقل المياه من مستويات جوفية 

و مصر و المغرب و الجزائر بوالية أدرار و التي تحضي  إلى السطح توجد فقط في إيران

المد المائي  ضمانفقارة ساهمت على مدى القرون في حضارة المنطقة و  1500أزيد من 

التقليدي للواحات و الزراعات التقليدية خصوصا ، و إنها نظام تقليدي فريد من نوعه لتوزيع 

  " تطوير الحساب و الجبر " المياه ساهم في 

ي المرصد الوطني للفقارة حسب المسؤول من أجل تنظيم ملتقيات و أيام دراسية يأت

للتعريف بدورها الحيوي اإلقتصادي خصوصا من والية أدرار فقط تحتوي مجموع ما 

  .تحتويه دول إيران و مصر و المغرب مجتمعة 

ايجاد  ضاف مدير المرصد أن هذه الهيئة التابعة لوزارة الموارد المائية تسعى إلىأو 

اطر تكاملية بين مصالح الثقافة و الفالحة و الموارد المائية نظرا لمساهمتها في استقرار 

الساكنة على مدى القرون الماضية و يؤدي نضوجها إلى تزايد الهجرات إلى المناطق 



 دراسة في المضمون" تلك المحبة"صورة الصحراء في رواية .............................:الفصل الثالث

 

 
99 

و هي تحديات يجب مواجهتها لحماية هذا اإلرث  تيدكلتالحضرية بمنطقة توات و قورارة و 

  1.الحضاري العلمي الثقافي و 

، ذلك النظام العجيب للري من  ةالسائح و هو ينزل بأدرار أول مر لحبيبلعل ما أثار انتباه 

  .لتي تصور زمن محاولة قصر الطبيعةالفقارات و التي تصورها في هيئة فناجين مقلوبة ا

تترك الريح لم " إن الفقارة هي الحياة و استمرارها في السيالن هو استمرار الحياة نفسها 

لى زمن الماء في الصحراء الصمت رات رسما على الرمل لكنها باقية شاهدة عالقصة الفق

القهر ،كأن افوهها أثار من مداخل بالد تحت األرض يعمرها خلق آخرون فمنها من هلك و

  2"فأل ردما و منها الذي ال يزال يحن إلى يد تعود لرفع الطمي و كسر الجحود 

نسان إلى أثر دارس أو طلل مهمل لما يتحول الشيء أو اإل إن من أصعب األمور

يشعر بفقدان تلك األهمية و العناية التي كان يلقاها فيما سلف من الزمن ، فمن يرفع الطمي و

؟ و من يكسر الجحود ؟ تناسى الناس عطاء الفقارة وجودها و تناسوا أيضا كل ذلك العناء و 

  .يران الماء و الحياة المكابدة و المجاهدة للمحافظة على ج

فالفقارة في رواية تلك المحبة مرتكز سردي تاريخي يكشف عن قدرة االنسان على 

إلى مفردات  صولوللإستغالل الطبيعة في طقوسه مميزة امدت النص بطاقة تعبيرية 

أن من حفرها بأظافرهم سجناء إستجلبو " تراكيب لم تكن متداولة من قبل قال عن الفقارة و
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القدس تحت التراب عقابا لهم على كبائرهم ، فلم يرو نورا و ضياء في تمنطيط إلى من 

  1"الليلة التي إنهمر من الفقارة ماء جرى غربا نحو شرق حتى الماجن 

و من ثم فإن هذا المعطى السردي أمد الكاتب بقدرة على التجريب و التجديد في لغة 

لتجريدية و جاءت صورها الشامخة في عالقة الرواية و بنائها ابتعادا عن لغة التاريخ ا

  .جريئة و مغامرة بين الحياة و الموت 

ه الحياة و بخروجهم من فوهة يفالداخل إلى الفقارة ميت و الخارج منها اعيدت إل

: " كون الحياة ، فالماء هو رمز الحياة ، جاء في الرواية قوله تالفقارة و بتفجير الماء منها 

لمين من آخر أفواه الفقارة حمدوا اهللا ثم صارو إذا تفجر الماء فغمر كانوا كلما خرجو سا

أرجلهم طأطأو و و طلو بالطين و جوههم ثم إغتسلوا و تطفوا مغمورين بصوت رجل صالح 

اللهم إن هذا منك من قبل أن ينزل المطر أرضك فوقنا الغيث يسقيها ، سبحان : منهم يقول 

  2"و الخضرة كبروا ؤاهللا أنت القادر حتى إذا أخرجو قر

  :ثقافة الموروث الصحراوي 

إعتبر التراث الثقافي ركيزة أساسية من ركائز الهوية ، و عنوان اعتزاز أهل 

الصحراء بذاتيتهم الحضارية في ماضيها و حاضرها ، إذ كانت الثقافة الصحراوية على 

الدوام منبعا لإللهام و مصدرا حيويا لإلبداع ، و ليس التراث الثقافي معالم و صروحا وآثارا 
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و موسيقى  يلكلور و أغانما يؤثر من تعبير غير مادي من ف فحسب ، بل هو أيضا كل

تلك البقايا  شعبية و حكايات و معارف تقليدية تتوارثها عبر أجيال و حقب و عصور ، وكذا

و مالبس ووثائق وكتابات جدارية و غيرها ، إذ كلها تعبر عن  يو حل يالمادية من أوان

  .و ثقافتها  حياتهاروحها ، و نبض 

اإلنسان الصحراوي البساطة في كل شيء ، األمر الذي يعكس بساطة  لقد إعتمد

ولعل قدوم الصحراويين من الصحراء و استقرارهم أيضا في . الصحراء في حد ذاتها 

  1:تحمل من عادات و تقاليد تتجلى أساسا في  الصحراء جعلهم يتمسكون ببيئتهم بكل ما

  : اللباس  -أ

الملحفة (زي اإلنسان الصحراوي بساطة  و يتجلى الموروث الثقافي كذلك في

بحيث كان اللباس الصحراوي إلى جانب موارد أخرى يعتبر من أهم وسائط  )الزراعةو

الذي يجلب منه الثوب . التبادل التجاري التي كانت تحكم العالقة بين الصحراء و السودان 

  .الذي يصنع منه الملحفة و الزراعة 

  : الملحفة  - 1

رضا فنيا متنقال ، يمثل فضاء األقاليم الجنوبية المغربية كزي تشكل المالحف مع

تقليدي نسائي ، يجمع بين الشكل و تناسق األلوان ، و يجسد مظهرا من مظاهر التراث 
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المغربي األصيل الغني و المتنوع ، و كما تعتبر المالحف الزي الرسمي و المفضل لدى 

إنتمائها إلى بيئة مغربية تحمل في طياتها المرأة الصحراوية حيث تشكل جزء من هويتها و 

رض على المرأة أن تكون محتشمة إحتراما فقيم المجتمع البدوي التقليدي المحافظ و الذي ي

  1.لمبادئ الدين اإلسالمي الحنيف 

و الميزة التي تميز هذا اللباس النسوي وحدة التفصيل بحيث أنه ال يحتاج إلى خياطة  

يمكنان المرأة من ) خاللين ( األعلى لتأمين دائرتين يطلق عليهما و إنما فقط عقدتين من 

و لقد تميزت . إخراج رأسها و يدها و إحاطته بجزء من الثوب و لف جسمها بالباقي 

المالحيف قديما بالتنوع ، سواء من حيث طبيعة الثوب أو من حيث التسميات المرتبطة بها 

أخ ساغمبوا ،صافانا ، و: ات ، نذكر اء الصحراويو من بين أهم و أقدم المالحيف لدى النس.

دوماس ، داالس ، كوكا ، لمبيرد  .... النعامة ، كاز و هي األكثر إستعماال ثم النحيف 

كما . ت ، لمكيمش ، السنتور ، ثم أخيرا و ليس آخرا مالحيف النيلة لتوبيت ، رش ، تيدك

بقة إجتماعية فمثال نجد مالحيف تجدر اإلشارة إلى أن كل نوع من أنواع المالحيف له ط

و هي مالحف كثيرة الصباعة شديدة السواد ، غالبا . الشرك ، و اإلنصاف النبيلة ، ولكحال 

  .ما تكون عند سيدات القبيلة نظرا لندرتها و إرتفاع ثمنها 
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وهناك ملحفة النعامة ، سميت بهذا اإلسم لوجود رسومات النعامة بها و هي شديدة 

  1.يلتصق سوادها بالبشرة و يلبسها عموم النساء السواد ، 

  : الذراعة  - 2

الذراعة هي قطعة من الثوب الناعم من عشرة أمتار ، و قد تزيد قليال أو تنقص 

" بزان " حسب طول الشخص أو قصره ، و نضع من األكثر أثواب شيوعا ، و هو المسمى 

أسود و هناك أيضا الشكة و هو ثوب دولون .قليل التداول " بلمان " و هناك نوع آخر يسمى 

خفيف بدون زخارف ، و شكل الذراعة فضفاض غير مخاط الجانبين و تبقى مفتوحة اليدين 

و يكون لها جيب دائري تقريبا به زركشة مختلفة مستمدة أساسا . متسعة بقدر طول الذراعة 

  .من الزخرفة النباتية 

محببة لدى اإلنسان الصحراوي هي أما الحضور اللوني في الذراعة فإن األلوان ال

  .ن األزرق ، فضال عن اللون األسودبصفة عامة اللون األبيض و اللو

  : الحلي  –ب 

للحلي مكانة خاصة في نفوس النساء الصحراويات ، لذلك تجدهن يحببن إقتناءها ، و 

كما أن مكانة المرأة . تخزينها لتزين بها في المناسبات و لتتباها بها أمام صديقاتها 

اإلجتماعية تقاس بما لديها من حلي ، فهذه األخيرة تعكس مدى الخبرة الجمالية لديهن بحيث 
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تعبير حضاري يصدر عن وجدان جماعي ، و يؤكد سمو اإلنسان هي  يأن هذه الحل

  .الصحراوي 

و أهم ما يميز صناعة الحلي في الصحراء كونها تحمل صدق فني رغم أن صانعها 

ال يستعمل إال أدوات بسيطة و قد كان لكل عضو من أعضاء المرأة حلي خاص به و من 

  : هذه األعضاء 

  :الرأس  -1-جـ

عر الرأس بطرق مختلفة ثم يقمن بتزيين الظفرة بأنواع متعددة يقمن النساء بظفر ش

  ..."لبكير ، لبخراب " من الحلي منها 

  : الرقبة  -2-جـ

تولي النساء الصحراويات أهمية خاصة و عناية كبيرة لعناصر الجمال المرتبطة 

أنواع  بالعنق ، بإعتباره أحد األعضاء البارزة التي تظهر جمال المرأة ، لذلك يعلقن فيه

  .أبغداد ، امزراد ، لقالدة : خاصة من القالئد التي لها أسماء و مواصفات متعددة مثل 

  : اليدان -3-جـ

  : يتم تزيينهما بأنواع متعددة من الحلي من ضمنها 

  .و عادة ما تكون مصنوعة من الفضة : الدبالج  -
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  .ه أصفرن لبكري لونمفردها لية و هي عبارة عن تسبيح من لخرز الحر مكون م: لويات  -

  : األرجل  -4-جـ

  .يضعن النساء في األرجل الخالخيل المصنوعة من الفضة 

التي " الطونك " تضع النساء الصحراويات في آذانهن حلقات أو بدالت  :األذنين  -5-جـ

  .تكون عبارة عن إخراب أو أخراس مصنوعة من الفضة أو الذهب 

مظاهر الجمال ، التي تظهر أنوثتها لذلك تزينت و عموما إهتمت المرأة الصحراوية بكل 

 1.بأنواع الحلي الجميلة ، حتى تصبح كشمس صبوح 

  : العادات و التقاليد

تنفرد والية أدرار بتقاليد خاصة بالزواج بهذه الوالية الجنوبية ، فأجواء الصيف 

الجماعية   بوالية أدرار هي الوقت المفضل و من بين ما يميزها موجة األعراس و الوالئم

فال يمر يوم في نهاية األسبوع و إال و يسمع الزائر لهذه المدينة طلقات البارود ، و األغاني 

تنبعث بعد منتصف الليل من هنا و هناك ترافقها زغاريد النساء عبر السيارات التي تجوب 

حيث  موسم األعراس و الزواج يدوم طويال في هذه المدينة ،. الشوارع الرئيسية للمدينة 

يدشن مع نهاية فصل الربيع ، و يستمر حتى منتصف فصل الخريف ، و لكن يكثر بصفة 
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ملحوظة في فصل الصيف الذي يعتبر أكثر مالءمة رغم إرتفاع درجة الحرارة و هي الفترة 

  1.التي تصادف العطل 

ولسكان والية أدرار تقاليد خاصة للفرح ، تقاليد تبدو غريبة و معقدة نوعا ما و مكلفة 

كذلك ، و الملفت لإلنتباه هو أن سكان هذه المنطقة الزالو محافظين إلى حد ما على العادات 

المحافظة على " و التقاليد الموروثة عن األجداد التي تطبع حفل الزفاف ، و حجتهم في ذلك 

و ال يمكن اإلستهانة بها ، بل يجب عدم التفريط فيها ، و من هذه العادات " فضيلة األصل 

 األهلأن الرجل اليحق له أن يرى أو يتحدث مع خطيبته منذ لحظة خطوبتها ، حيث يكتفي 

أي اعطاء " الدفوع " فقط بزيارة مفاجئة ألهل العروسة لتحديد الشروط و اإلتفاق على يوم 

الذي له الكلمة األخيرة و " الرسمي " يبة ، و يوم الخطوبة يتشكل الوفد المهر لعائلة الخط

القرار النهائي من الرجال من أهل العريس و عندها يعلن رسميا عن الخطوبة بعد تناول 

التمر و الشاي ، و هذه أصعب مرحلة في المفاوضات البد لكل عريس أن يجتازها ، هذا 

  العراقةطقوس تعكس : فيما يخص زفاف أدرار 

ثم ننطلق للحديث عن نقطة ثانية أال وهي تكاليف باهضة و تباهي بغالء المهور فمن 

العادات التي طلعت على مجتمع أدرار ، خاصة التباهي في دفع المهور ، حيث وصل في 

مليون سنتيم ، دون إحتساب المصاريف الالحقة  خمسة وعشرينبعض االحيان إلى أكثر من 

الدقيق و الزيت و حليب اللحظة : كمية معتبرة من المواد الغذائية مثل ، مثل المجوهرات و 
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و الشاي ، و عن ما هو مهم من الموارد األخرى ، و هذا إلقامة عشاء فاخر يوم الخطوبة  

هذه العادات جعلت الكثير من شباب المنطقة يعزفون عن الزواج ، و البعض اآلخر يلجأ إلى 

ف دينهم بسبب نزعة التفاخر التي تسود مجتمع توات ، و كذا الواليات المجاورة إلتمام نص

اإلفراط و التبذير و كثرة المصاريف ، لكن هذه العادات أصبحت تمس إلى حد كبير إستقرار 

  1.البيت الزوجي و تؤثر على سعادته 

و الواقع القائم اليوم أن كل حفل زفاف بأدرار البد أن ينتهي بتحمل الديون في معظم 

ت ، و بالتالي ينتهي بخلق وضعية صعبة للغاية يتعسر تحملها و تكون إنعكاساتها غير الحاال

متوقعة تؤدي في كثير من الحاالت للطالق ، و مع ذلك مازالت الكثير من العائالت 

الميسورة الحال تواصل االحتفال بالزواج بالطرق التقليدية حيث تطالب بمصاريف ضخمة 

غي رفعه خوفا من القيل و القال و الزال الكثير يتعايشون مع تأخذ طابع التحدي الذي ينب

العادات و التقاليد مرغمين على ذلك و خوفا من كالم الناس ، فالزواج الذي ال يخضع لهذه 

الشروط القاسية ليس له طعم و ال رائحة و يفتح على صاحبه باب االنتقادات الالذعة في كل 

  2.النساء  أماكن اللقاءات سواء عند الرجال أو
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يكلف تحضير حفل الزفاف مايقارب الخمسة و األربعون مليون سنتيم ، دون األخذ 

اء و التي تسمى بليلة شبعين اإلعتبار مصاريف الحفل الذي يحضره المدعون يوم وجبة الع

األصدقاء ، حيث يقوم العريس بدعوة أصدقاءه يحضرها مايقارب الخمس مائة شخص من 

وم والد العريس بليلة مماثلة تقام خصيصا من أجل فاتحة الطالب و مختلف األعمار ، ويق

  .اللباس 

و يحضر هذه الفاتحة أهل العريس و العروسة و معارفهم ، و قد يفوق عددهم 

اإلجمالي في هذه الليلة الثمانومائة شخص ، و عندما ينتهي الجميع من تناول وجبة العشاء 

بحضور وكيلي العروسين و يبدأ أهل العروسة في توزيع يبدأ اإلمام في قراءة فاتحة الكتاب 

من و1التمر و الحليب و البد أن يشرب الجميع من نفس اإلناء و تسمى هذه العادة بتمر القبول

ثم ننطلق إلى النقطة الثالثة هي الحجبة عدة متوارثة عبر األجيال فليلة الزفاف مازالت تتميز 

لبيضاء ، و يرافقه إلى باب بيته أعز أصدقاءه  واحد بإرتداء العريس البرنوس و العباءة ا

عن يمينه و اآلخر عن شماله و هم يرددون نهج البردة و كما جرت العادة بالمنطقة  فإن 

يكلف بخدمته على مدى سبعة " وزيرا " العريس البد أن يحمل معه سيفا و البد أن يختار 

ة الذي اليبرحه مدة أسبوغ كامل  أي في بيت الزوجي" الحجبة" أيام كاملة يقضيها في 

ت و نفس الشيء بالنسبة للعروسة اداشوتنحصر مهمة الوزير في تقديم النصائح و اإلر

و يتم إختيار هؤالء الوزراء من أناس كبار في السن يتجاوز عمرهم " الوزيرة " تسمى بـ و

مايعرف في المنطقة  الخمسين سنة ، و في اليوم الموالي لليلة الدخلة ، تجتمع النسوة إلقامة
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و هي مرحلة تقسيم جمال العروسة حيث ال بد لها أن ترقص أمام كل " الحزام " بـ 

المدعوات لهذا الحفل ، و تقوم النسوة بتقديم الهدايا ألم العروسة في نهاية الحفل ، و هذا بعد 

تشبه إلى تناول وجبة الغداء و إستعراض العروسة لفساتينها أمام الجميع و هي طقوس التي 

  .حد كبير عرض األزياء 

أما عند بعض العائالت ، فإن العروسة تتصدر الحاضرات يوم الزفاف ، و هو يوم 

الحزام ، بمختلف الفساتين ، و البعض اآلخر يضع العروسة في زاوية بعيدة عن األنظار  و 

ع نقطة هي مستورة الوجه ، بحيث ال يستطيع أحد رؤية وجهها ، و من ثم ننطلق إلى راب

  .لباس العروس تميز و حشمة التي تتمثل في المالحف 

و فيها عشرات األلوان ، و هي عبارة عن قطعة قماش طويلة تلفها المرأة على  :المالحف 

  :جسدها و رأسها ، و من بين أسماء بعض المالحف نجد 

  " الشقيقة " ملحفة سوداء و بيضاء مصنوعة من قماش تدعى  -

  .هي ملحفة نيلة من أغلى األقمشة التي تستورد من منطقة التوارق  و: ملحفة لنصص  - 

  .و هي رقيقة و مصنوعة من النيلة : ملحفة لفيلح الشرق  -

  .لونها أسود ، و مصنوعة من النيلة : ملحفة قاز النميرات  -

  1) . مزركشة( وهناك أنواع أخرى من المالحق كألواح 
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النائية و رحلة البحث عن العروسة فض العادات و من ثم إلى خامس نقطة القصور 

التي الزالت قائمة في بعض القصور النائية ، أن العروسة تأتي محملة على األكتاف 

مربوطة اليدين و الرجلين و يتم إخفائها في إحدى المزارع غير البعيدة لينطلق العريس في 

أيام كاملة إللقاء القبض على رحلة البحث عن عروسته بمساعدة أصدقائه ، و له مهلة سبعة 

العروسة ، و إذا لم يتمكن العريس من الوصول إلى عروسته ، فيكون مصيره السب و الشتم 

و العارض أقرب المقربين منه و من أهل القصر ، و تبقى هذه الهزيمة تالزم العريس طول 

باهضة التي أثقلت حياته ، و هكذا فإن الزواج في أدرار رغم متاعبه و تكاليفه المعقدة و ال

ى لو كانت على حساب كاهل الجميع ، تبقى طقوسه ضرورة ال بد من إحترامها حت

  1.الجوهر

  : التي تشتهر والية أدرار بعدة تظاهرات منها  :أما فيما يخص المناسبات الثقافية

  .تظاهرة عيد الجمل ببرج باجي مختار في شهر ديسمبر كل سنة  -

  .أواخر شهر مارس من كل سنة بمدينة أدرار تظاهرة عيد الطماطم في  -

االيقاعات بالعديد من الطبوع الفلكلورية و تتميز والية أدرار: الفنون و اإليقاعات الشعبية  -

الشعبية من بينها طابع أهل الليل الذي صنف مؤخرا من طرف منظمة اليونيسف كتراث فني 

 –البارود : يشمل عدة أنواع منها إنساني و هو عبارة عن طابع فلكلوري إيقاعي موسيقي 

  الخ .... الزمار 
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إنتشارا يسمى على هذا البارود هو من أشهر األنواع الفلكلورية بأدرار و األكثر  :البارود 

ة للبارود الذي يطلق من البندقيات التقليدية في ختام العرض ، يبدأ البارود الذي بترديد نسب

  .الديني و يرفق بإقاع الطبول كلمات بلحن و تكون مواضيعه من المدح 

بقصر بوعلي بزاوية كتنة ، هذا  يو من أشهر الفرق الفلكلورية أيضا فرقة زمار عل

إلى جانب إحتواء المنطقة على العديد من الفنانين الذين يشتهرون بالعزف على ألتي العود و 

راث الغنائي يفخر بها الت الكمانجة و قد كان لهم الفضل في الحفاظ على األغاني التي

  .المحلي

تشتهر العائالت األدرارية بتحضير مختلف األكالت الشعبية خاصة  :المأكوالت الشعبية  -

في المناسبات و األعياد ، و يتميز الطبخ التقليدي بوالية أدرار بأطباقه المتنوعة و تحضر 

 –الكسرة  :بواسطة مقادير محلية من بين األطباق التي ندعوك لتذوقها و التعرف عليها 

  إلخ ) .... الكسكسي ( الطعام 

صناعة : تشتهر والية أدرار بالعديد من الصناعات التقليدية منها  :الصناعات التقليدية  -

  .الجلود من خيم و نعال و حقائب بمنطقة أولف 

صناعة الحلي كالخلخال و الخواتم و األساور الفضية ببرج باجي مختار كما تفخر منطقة  -

ناعة السالسل و الليف و النسيج و الفضة و الحدادة ، و تشتهر أيضا المنطقة قورارة بص

بصناعة النسيج و خاصة زربية فاتيس التي تعدت شهرتها حدود الوالية ، باإلضافة إلى 

  .صناعة الفخار التي تشتهر بها منطقة تمنطيط 
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و مناظرها الطبيعية تتميز والية أدرار بواحاتها الخالبة  :المعالم السياحية للوالية  -

 : المختلفة و بالعديد من المواقع السياحية المشهورة منها 

  .السبخات الملحية الكبرى كسبخة قورارة و تمنطيط  -

  .دكلت يالغابات المتحجرة خاصة بمنطقة ينط بت -

  .المغارات الطبيعية بإغزر بلدية أوالد سعيد و تماسخت بتامست  -

  .تغطيفت و كالي القصور الفنية كتمنطيط و  -

وفق نسق عمراني متراص لمجتمع .. .الفقارة بطين 1.الفقارات  :أنظمة السقي التقليدية  -

تربى و فهما حول ثالثية الزوايا الصوفية و الفقارة و النخلة و صارت هذه البالد صلصال 

  .الجمال الطبيعي و التراثي 

واحة لتراث العالمي الالمادي بتيميمون،السبوع بتميمون يصنف ضمن القائمة التمثيلية ل -

كلم شماال ذات نسق عمراني  200حمراء هي عاصمة قورارة تبعد عن مقر والية أدرار بـ 

 ىغية و أخرى إفريقية و هي إحديفريد تعكس إمتزاج حضاري لثقافات عربية إسالمية أماز

الهائل من عبق " سيدي موسى و المسعود " أسرار الجمال الصحراوي يوحي بمخزن بالد 

  .التاريخ و بصمات صوفية واضحة 
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ربيع األول من كل سنة أي بعد أسبوع من  18تظاهرة دينية و تراثية توافق سنويا  :السبوع

توارث و تعبر عن غموض صوفي بالمنطقة م" صلى اهللا عليه و سلم " ميالد الرسول 

بقصور زاوية سيدي الحاج بلقاسم و تيميمون و ماسين و ذلك بفعاليات صارت مظهرا 

بتميمون ضمن القائمة " السبوع " إجتماعيا ثقافيا معروفا عن أدرار ساهم مؤخرا بتصنيف 

  .التمثيلية للتراث العالمي الالمادي من طرف اليونيسكو 
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مما ال شك فيه أن الصحراء هي فضاء عجائبي و غرائبي بامتياز ، باعتبارها         
تمثل جزءا من تراثنا الطبيعي ،فإذا كانت فقيرة في إنتاجها الزراعي والمادي ،فانه ينظر 
إليها على أنها غنية بتراثها الثقافي وبإنتاجها الرمزي ،فهي مخزن ال ينضب وكنز ال يقدر 

اء تعطي للرواية الكثير، فهي تتجاوز المألوف والمعقول والواقع لتتمركز بثمن ،فالصحر
بين العجيب والمدهش ، ومن ثم فقد تتحول الصحراء عند بعض الكتّاب إلى مصدر 

 .لإللهام واإلبداع 

  :ومن خالل إنجازنا لهذه المذكرة استخلصنا جملة من النتائج نجملها فيما يأتي

إلى بدايات الوعي بالخصائص النوعية للفن األدبي فهي    ن الصورة األدبية تعودإ -1
الخيال والشكل والهيئة والظل والطيف :موجودة في التراث ، وتدور مفاهيمها حول 

  .الخ ، وبذلك عدم اتزان الباحثين واتفاقهم على مفهوم دقيق للصورة األدبية ...والوهم 

واألدباء على مر العصور، إلى  تعد الصحراء نعمة مفضلة عزفها كثير من الشعراء -2
  .أن معظمهم منحوها مسافة عريقة في أعمالهم األدبية 

  .ابطية ، األول يعلن والثاني يفسريدخل العنوان والرواية في عالقة تكاملية تر -3

  .تنفتح الرواية على أبعاد داللية للعناوين الداخلية  -4

  . وتخليصها من العادات والتقاليد استحواذ المرأة على الرواية و محاولة تحريرها -5

تضيق الصحراء وتتسع لمساحتها الواسعة ، أما ضيقها ناتج من العادات والتقاليد  -6
  .وااللتزامات االجتماعية التي فرضها الفكر الصحراوي 

  .وتقاليدها اليومية والمناسباتية تزخر الصحراء بثقافتها الشعبية وعاداتها  -7

  . بين العفوية واستخدام الخيال في كثير من مواضيع الرواية" حلحبيب السائ"زاوج  -8

  .في تشكيل هوية المجتمع الجزائري الفضاء الصحراوي له أثر كبير -9
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للمجتمع . على أسلوب السهل الممتنع ، نتيجة عيشه ومعايشته" لحبيب السائح"اعتمد  -10
  .الصحراوي

  .بل الطقوس المتنوعةأساسا على تق إن العقلية الصحراوية  مهيأة -11

ادات وتقاليد تخص الفرد أن يكشف على جملة ع" الحبيب السائح"استطاع  -12
  .الصحراوي

  .الزمن وكذا الشخصيات عالقة مقدسةالصحراء عالقتها مرتبطة بالفضاء أو  -13

لم يغير في مخطط روايته ، إذا لم يستعن في نظام "  لحبيب السائح" إن الروائي -14
  .نها ،وتعزز العنوان الرئيسي كذلكي تتكامل في بيالفصول الت

ء في البساطة والتناغم كان عفويا وتلقائيا ، كعفوية الصحرا" لحبيب السائح"إن  -15
  .واالنسجام
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  الروائي الحبيب السايح للنصر

نشأ في . بمنطقة سيدي عيسى والية معسكر 1950الحبيب السائح روائي جزائري من مواليد 
اشتغل بالتّدريس ). ليسانس آداب ودراسات ما بعد التخرج) وهران، تخرج من جامعة سعيدةمدينة 

حيث أقام بها  تونسمتّجها نحو  1994سنة  الجزائرغادر . والعربية الجزائريةوساهم في الصحافة 
حال نحو المغرب األقصى ثم عاد بعد ذلك إلى  نصف سنة قبل أن يشدغ منذ سنوات  الجزائرالرليتفر

" القرار: "صدر له عدة أعمال أدبية منها المجموعات القصصية التالية. لإلبداع األدبي قصة ورواية
" البهية تتزين لجالدها. "2003عام" الموت بالتّقسيط" .1981عام " الصعود نحو األسفل" .1979

 "ذاك الحنين. "1985عام " زمن النمرود: "أما الروايات فصدرت له. 2000صدرت في سوريا عام 

وفي نفس  2002عن دار القصبة عام" تماسخت. "2002وترجمت إلى الفرنسية في العام  1997عام
عن دار " مذنبون، لون دمهم في كفي" .2003عام " تلك المحبة. "جمت أيضا إلى الفرنسيةالعام تر

 الجزائرفي  الجديدةفي هذا الحوار يتحدث السايح عن روايته مذنبون وعن الرواية . 2009الحكمة عام 

  وعن الجيل الجديد، وعن هموم وانشغاالت أدبية

  الباحث الجزائري باديس فوغالي

بمدينة قسنطينة، متحصل على شهادة  1955ديب و الباحث باديس فوغلي من مواليد األ
 .داب، درس في عدة جامعات جزائرية، منها جامعة قسنطينةالدكتوراه في اآل

وله إحدى عشر كتابا بين القصة صدرت له عدة أبحاث وأعمال أدبية في الجزائر و في الخارج، 
الرواية والدراسات النقدية، وقرابة خمسة وثالثون دراسة نشرت في مجالت أكاديمية في الجزائر و

  .وفي مختلف الجامعات العربية

 الرحمن المنيف عبد

عبد الرحمن إبراهيم : اسمه الكامل (2004 يناير 24 - 1933 مايو 29)عبد الرحمن منيف 
المملكة العربية الواقعة وسط  القصيمبمنطقة  [2]شمال مدينة بريدة قصيبامنيف، ينتمي إلى قرية 

واسم  والشام صيمالقالذين اشتهروا برحالت التجارة بين  العقيالت، كان والده من كبار تجار السعودية
 .)عبد الرحمن المنيف(شهرته 

؛ حيث استطاع في القرن العشرينفي  العرب الروائيينيعد عبد الرحمن المنيف أحد أهم 
العنيفة التي شهدتها المجتمعات  الثقافيةالعربي، والنقالت  والسياسيالجتماعي رواياته أن يعكس الواقع ا
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، ربما ساعده في هذا أنه أساسا خبير النفطيةأو ما يدعى بالدول  العربي دول الخليجخاصة في  العربية
النفط، لكن الجانب األهم كان  القتصادياتالنفط مما جعله مدركا  شركاتعمل في العديد من  بترول

تي أحدثتها الثورة النفطية في صميم وبنية المجتمعات معايشته وإحساسه العميق بحجم التغيرات ال
 .الخليجية العربية

مدن " من أشهر رواياته .الدول العربيةالمناوئين ألنظمة كثير من  المفكرينيعتبر منيف من اشد 
 شرق المتوسطأجزاء، ورواية  5وهي مؤلفة عن  السعوديةفي  النفطالتي تحكي قصة اكتشاف  "الملح

 .وتعذيب السجون العربيةالتي تحكي قصة المخابرات 

 إبراھیم الكوني

يؤلف في الرواية والدراسات األدبية والنقدية واللغوية  طارقي ليبيإبراهيم الكوني كاتب 
رته مجلة لير الفرنسية أحد أبرز خمسين روائياً عالمياً معاصراً، وأشادت به اختا .والتاريخ والسياسة

 لجائزة نوبل، ورشحته واليابان وأمريكا أوروبااألوساط الثقافية والنقدية واألكاديمية والرسمية في 

وهو  مراراً، ووضع السويسريون اسمه في كتاب يخلد أبرز الشخصيات التي تقيم على أراضيهم
في هذا  العالم الثالثال بل الوحيد أيضاً من  وشمال إفريقيا الشرق األوسطالكاتب الوحيد من منطقة 

اصطحبه معه في واحدة من أبرز المحطات الثقافية، حيث كان أول أجنبي  سويسراالكتاب، ورئيس 
ضيف شرف  سويسرام عندما كانت  1998اختير عضو شرف في وفد يرأسه الرئيس السويسري سنة 

كتاباً،  81وقد ألف . الخمسين، العيد الذهبي عيده اليوبيلفي  معرض فرانكفورت الدولي للكتابفي 
 هاءوتدرس في المناهج في جامعات عديدة كما  [3][2].لغة 40وترجمت كتبه إلى لغات العالم الحية ز

، وتعتمد كمادة مرجعية للدراسات البحثية لنيل جامعة جورج تاون، أو جامعة طوكيو، أو السوربونفي 
 [4].الدرجات العلمية

 أعشى قیس

هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد ) م 570- 629/هـ 7) أعشى قیس
بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمي بن جديلة بن اسد  بكر بن وائلمن  بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة

هو الذي ال يرى ليال  اللغةلقب باألعشى ألنه كان ضعيف البصر، واألعشى في . بن ربيعة بن نزار
عاش عمراً طويالً وأدرك . أبا بصير، تفاؤالً :ويكنى األعشى. أعشى قيس واألعشى األكبر: ويقال له

مولده ووفاته في قرية . اإلسالم ولم يسلم، ولقب باألعشى لضعف بصره، وعمي في أواخر عمره
 .منفوحة باليمامة، وفيها داره وبها قبره



 .............................................................................................المالحق

 

 
120 

، كان كثير الوفود على الملوك من العرب، الجاهليةوهو من شعراء الطبقة األولى في 
ليس أحد ممن عرف غزير الشعر، يسلك فيه كل مسلك، و. والفرس، فكثرت األلفاظ الفارسية في شعره

، كما يقول الفرج األصفهاني أبوكان يغني بشعره فلقب بصنّاجة العرب، اعتبره . قبله أكثر شعراً منه
أحد األعالم من شعراء الجاهلية وفحولهم، وذهب إلى أنّه تقدم على سائرهم، ثم استدرك : التبريزي

أعشى بني قيس، : أما حرص المؤرخين على قولهم. ليس ذلك بمجمع عليه ال فيه وال في غيره: ليقول
جاهليين واإلسالميين، إذ أحاط هؤالء الدارسون، فمرده عدم اقتصار هذا اللقب عليه دون سواه من ال

وعلى رأسهم اآلمدي في المؤتلف والمختلف، بعدد ملحوظ منهم، لقّبوا جميعاً باألعشى، لعل أبرزهم 
أعشى باهلة، عامر ابن الحارث بن رباح، وأعشى بكر بن وائل، وأعشى بني ثعلبة،  -بعد شاعرنا

، وأعشى بني سليم وهو من وأعشى همداناهللا بن خارجة، ربيعة بن يحيى، وأعشى بني ربيعة، عبد 
إذا  والنابغةإذا ركب،  امرؤ القيس» :وسئل يونس عن أشعر الناس فقال. فحول الشعراء في الجاهلية

  .«إذا طرب واألعشىإذا رغب،  وزهير بن أبي سلمىرهب، 

 القیسامرؤ 

عالي  جاهليا عربيا شاعراكان ) م 565 - م 520)امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي 
يعرف في كتب  [1]العرب في التاريخ، يعد رأس شعراء العرب وأعظم شعراء قبيلة كندةالطبقة من 

 ذي القروح" و" يلالملك الضل" التراث العربية باسم 

 لبید بن ربیعة

 41توفي ) هوازنمن قبيلة  عامر بن صعصعةأبو عقيل لَبيد بن ربيعة بن مالك العامري من 

وأبوه ربيعة  مالعب األسنةصحابي وأحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاهلية، عمه ) م 661/هـ
 :مثل الغساسنة، مدح بعض ملوك نجدعالية  من أهل. لكرمه* بربيعة المقترن*بن مالك والمكنى 

مسلما، ولذا ) لمصلى اهللا عليه وس(، ووفد على النبي اإلسالمأدرك  .وجبلة بن الحارث عمرو بن جبلة
وسكن الكوفة . وترك الشعر فلم يقل في اإلسالم إال بيتاً واحداً. ، ومن المؤلفة قلوبهمالصحابةيعد من 

  المعلقاتوهو أحد أصحاب . وعاش عمراً طويالً

  توات

 العرق الغربي الكبير، جنوب غرب الجزائرية للصحراءهي إقليم يقع في المنطقة الغربية  توات

 أفريقيةأصول  ومن وحراطين وأمازيغ عرب، ويسكن توات أعراق مختلفة من والية أدراربالتحديد في 

  بتمنطيطخصوصاً  والعصور الوسطى التاريخ القديمخالل  يهوديةكما سكن بالمنطقة طائفة 
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 تمنطیط

وتعود تسميتها الى اسم بربري مركب من كلمتين أتما  .والية أدرار تمنطيط احدى بلديات
رجمة الحرفية لكلمتي أتما وتعني النهاية وتيط وتعني العين أي نهاية العين، وهنالك من يقول بأن الت

وتيط هي الحاجب والعين ،وقد أدخلت على التسمية األصلية بعض التعديالت بغية تسهيل النطق 
  فأصبحت تمنطيط،

 :التسمية

واسم تمنطيط عجمي ويقال أنه مركب من اسمين عجميين وهما أتمن ...«: يقول بابا حيدة
فتركب االسمان وحذف األلفان اللذان في آخر  بالعربيةوتيط ومعنى أتمن النهاية وتيط معناها العين 

أتمان وفي أول أنتط فكان االسم على ذلك التركيب الخفيف ثم قلبت التاء طاء بإشباع فكانت تمنطيط 
  )ذكرها ويقال لها تنتيط ابن خلدونني من أثق به بأن وبها اشتهرت وأخبر

 تيديكلت

 تيديكلت إحدى مناطق إقليم توات الثالثة وهي

 منطقة قورارة من تبلكوزة إلى تسابيت •

 الوسطى من تسابيت إلى رقانمنطقة توات  •

إلى فقارة الزوى بعين صالح حيث أطلق بعض )من عين الشبي(منطقة تيديكلت من رقان  •
الكتاب القدماء على هذه المجموعة من الواحات الممتدة من ناحية الجنوب الغربي إلى وسط 

 .ابن خلدونوالعالمة  ابن بطوطةالصحراء الجزائرية كالرحالة 

 أدرار

الية بالوطن ثاني أكبر و والية أدرارمدينة أدرار تقع جنوبا بالصحراء الجزائرية وهي عاصمة 
 .من حيث المساحة تمنراستبعد 

رون و تعرف الوالية بأنها تحتل مساحة معتبرة من اقليم توات التاريخي، الذي شهد في الق
الماضية حركة تجارية وعلمية كبرى، وكان مركز اشعاع علمي جنوب غرب أفريقيا، بسبب تواجد 

 .سيدي محمد بالكبيرعدد مهم من الزوايا والمدارس الصوفية أكبرها وأشهرها حاليا مدرسة الشيخ 
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، وهي مدينة حديثة النشأة نسبيا، رارلوالية أدتعد مدينة أدرار العاصمة اإلدارية واالقتصادية 
، شهدت هذه المدينة نمواً وازدهاراً بعد االستقالل، نتيجتا لمشاريع البنية  1906فقد أسست في عام

على مدى عقود، مما انعكس على  الجزائريةالتحتية واالجتماعية واإلسكانية التي قامت بها الدولة 
 .تطور وتحسن نمط العيش والحياة، كما تجمع هذه المدينة كافة المصالح اإلدارية واالقتصادية للوالية

 رقان

يعود اصل تسميتها إلى اللغة االمازغية وهي بمعنى عجوزاالبل أو مراح االبل، او كما جاء 
مثنى كلمة رڤ وهو الخالء اي يعني رڤ تنزروفت ورڤ تيديكلت وهي  رڤانات في بعض الرواي

كلم على الطريق الوطني رقم  150تبعد عن مقر الوالية بي  .والية أدرارمن دوائر ) بلدية ( دائرة 
06 

 قورارة

تقع في الجنوب الغربي من البلد مكونة من عدة واحات وقصور يحيط بها  جزائريةهي منطقة 
في الجنوب والشرق تابعة  تادمايتوالساورة في الغرب فسهل  تواتشماال منطقة  العرق الغربي الكبير

 الفريد من نوعه الفقارةوواحاتها الخالبة ونظام السقي  بقصورهامعروفة  لوالية أدرارإداريا 
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  :قائمة المصادر و المراجع

  :القرآن

  .نفطارسورة اال -

  :المعاجم والدواوين و الروايات: أوال

  :المعاجم

 .2000، بيروت، دار صادر ، 1ابن منظور، لسان العرب، ط .1

  :الدواوين

محمد حسين، درا النهضة ،شرح وتعليق محمد "الديوان"األعشى  .1
  .1972العربية،بيروت، 

، دار الجيل، بيروت، 1، تحيقيق حنا الفاخوري، ط"الديوان"إمرؤ القيس  .2
1989.  

، تحقيق شاكر العاشور،دار الطباعة الحديثة، "الديوان"الشماخ بن ضرار الذبياني .3
 .1972البصرة، 

ط،دمشق، ، جمع وتحقيق مطاع الطرابشي،د"الديوان"عمرو بن معد يكرب  .4
1974.  

 .1976دط، دار صادر، بيروت،"الديوان"كعب بن زهير  .5

  :الروايات

  .1990، دار الريس، "التبر"إبرايهم الكوني رواية  .1
، دار المنتهى للطباعة و النشر والتوزيع، 1ط"تاغيت"باديس فوغالي  .2

   2016الجزائر،
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العربية ، المؤسسة 2،ط"ثالثية األرض السوداء"عبد الرحمن منيف رواية  .3
  .2000للدراسات و النشر، بيروت، 

  2013، فيسيرالحبيب السايح،رواية تلك الرواية،درا  .4

 :ثانيا المراجع

ابراهيم اسماعيل، الرواية المغاربية، الجدلية التاريخية والواقع المعيشي دراسة في  .1
بنية المضمون،  دط ، منشورات المؤسسة الوطنية لالتصال، النشر واالشهار ، 

  .دس
ابراهيم مصطفى حامد عبد القادر، أحمد حسن الزيات، وغيرهم، المعجم الوسيط،،  .2

  .، دت 1دط، المكتبة االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، اسطنبول، ج
، 1حسن المودن، الرواية والتحليل النصي، قراءات من منظور التحليل النفسي، ط .3

  .2012منشورات االختالف، الجزائر ، 
  .نية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينيةحفيظة أحمد، ب .4
، خالد حسين، في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية،  دط  .5

  .2007دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق ، 
زهرة سعد الوي كحولي، أساطير الصحراء ونداء الحرية في الكتابة الروائية عند  .6

  .ابراهيم الكوني، دط
، )حنان الشيخ(ساميا بابا، مكون السيرة الذاتية ي الرواية حكايتي شرح يطول  .7

  .ه1433م، 2012عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع ، 1ط
سناء شعالن، فضاءات التخييل مقاربات في التشكيل والرؤى والداللة في إبداع  .8

  .2011القصصي،دط مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 
، دار غريب للطباعة 2بانوراما الرواية العربية الحديثة،، ط سيد حامد النساج، .9

  .والنشر والتوزيع، القاهرة ، دت
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  2013، دار فيسير للنشر،  7مملكة الزيوان، ط: الصديق الحاج أحمد .10
عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينات من النص إلى المناص، منشورات  .11

  .2008، 1ط: االختالف ، الجزائر
ركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث،دط، دار الكتاب العربي عبد اهللا  .12

  .2009للطباع والنشر والتوزيع، الجزائر،

  .2011، مقامات للنشر و التوزيع و اإلشهار، 1حائط رحمونة ، ط: عبد اهللا كروم .13
عمر بن قينة،  في األدب الجزائري الحديث، دط ، ديوان المطبوعات  .14

  .الجامعي ، دس
النعيمي، العالمة والرواية، دراسة سيميائية في ثالثية األرض فيصل غازي  .15

، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن ، 1السوداء لعبد الرحمان منيف، ط
2009 ،2010.  

سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية في أشهر : قدور عبد اهللا ثاني .16
ر والتوزيع، األردن ، ، مؤسسة الوراق للنش1االرساليات البصرية في العالم، ط

2008.  
كمال الريحاني، الكتاب الروائية عند واسيني األعرج، منشورات كارم  .17

  .2009، أفريل 1الشريف، ط
لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، دط ، دار النهار، بيروت،  .18

  .2002لبنان ، 
 ، دار جيل، لبنان ،1محمد الصالح الجابري، األدب الجزائري المعاصر، ط .19

2005.  
، المؤسسة 2محمد بن ابراهيم، حكاية العشاق ف الحب واالشتياق،، ط .20

  .1983الوطنية للكتاب، الجزائر  
  .محمد بوزواوي، معجم مصطلحات األدب،دط، الدار الوطنية للكتاب .21
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م، نقال 2010، 1محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ط .22
  ، ترجمه محمد برادة، دار األمان، 2الخطاب الروائي، ط: ميخائل باختين: عن

، ترجمة محمد برادة، دار األمان، 1الخطاب الروائي،، ط: ميخائيل باختين .23
  .الرباط

: نيهان حسون السعدون، شعرية المكان في القص القصيرة جدا، نقال عن .24
  .نبيل سليمان، جماليات التشكيل الروائي

ئر، دط، المؤسس واسيني األعرج، اتجاهات الرواة العربية في الجزا .25
 .1986الوطنية للكتاب، الجزائر  

  :المواقع اإللكترونية

 www.essalamonline.com/ara/permalinkالسالم أونالين  .1

قدور عبد اهللا ثاني، سيميولوجية التلقي البصري ومسائلة الرسائل منتدى الشكيليس،  .2
  http://www.altshekeelis.com البصرية

الصحراء عاجل ،جوانب من الموروث الثقافي الصحرواي،   .3
www.ashra3ajel.com  

  www.alwahatech.netالواحة تاش ، .4

  .  http://jilrc.comجيلرك ، صورة المراة في رواية تلك المحبة،  .5
التراث الثقافي الحساني من ركائز الهوية الوطنية و عنوان اعتزاز  أحداث أنفو،  .6

  .www.ahdathinfo/65087أهل اللصحراء بذاتيتهم الحضارية، 

 .http://radioalgeria.com  .راديو الجزائر، .7

،صحراء ابراهيم الكوني في عالمه السردي،  مفهم أورغ .8
www.mafham.org.com . 

http://www.essalamonline.com/ara/permalink
http://www.altshekeelis.com
http://www.ashra3ajel.com
http://www.alwahatech.net
http://jilrc.com
http://radioalgeria.com
http://www.mafham.org.com
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 17إلى " الحبيب السايح"ا صفحة قسمه370عدد صفحاتها " تلك المحبة"رواية   

  .2003فرعيا نشرها سنة  عنوانا

زمنا جزائريا آخر هو زمن العنقاء والذي يفرض على الجزائر " تلك المحبة"انت ك  

أن تنهض من رمادها وهذا الزمان الذي يبنى بالنهوض قابع بالصحراء، ومن خالل أدرار 

 المحنةيمكن ان تكتشف الجزائر ذاتها، ويتجاوز الجزائريون حماقة الشمال التي سببتها 

  .لتفاؤل في جزائر أخرى آمنةفهذه الرواية نبؤة األمل وا

ستعاري إنص ذو بعد لغوي وإنشائي و" ك المحبةتل" "لحبيب السايح"وقد اعتبر   

من مجال فضائه الحيوي تلك  دوتيماتي، يربك نسق القراءة السائدة، وهو نص يطر

  .النصوص التي تخونها فحولة الكلمات

فأفلتت منه تفاصيله كنهاية حلم "...التالي عواضحا في المقط كويظهر ذل  

  .280ص" محبةضياء ونهض فيه الروح الضامئ إلى ...مقطوعة

  :وضع لكل مقطع عنوانا متمثل كاآلتي"الحبيب السايح"أن  وما يميزها كذلك  

  "طي بشفتيك على صدي صبر النخيلخ: المقطع األول -

  "كوني لي أندلسا بين توات والقدس": المقطع الثاني -

  "عودي من حفرة الحزن فسريري من ماء: " الثالث المقطع -

  "كوني بيضاء أو سوداء فأنا اللون والظل:" المقطع الرابع -
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  "أنا المصنف وأنت إمرأة هي النساء جميعا:" المقطع الخامس -

  "لم يبكي سلو لو تغني حسونة فأنت سيدي: " المقطع السادس -

  "مية السخرة والمحبةبليلو الخالسي ماريا الرو: "المقطع السابع -

  "غواية جبريل فتنة مبروكة إصحاح إنجيل: " المقطع الثامن -

  "مبروكة هالل من نارجبريل صليب من خشب : " المقطع التاسع -

  "ولمبروكة مربع الضوء خطيئة ثمة جبريل ثمة:" المقطع العاشر -

  "النخيلباحيدة الطالب، جولييت الراهبة، بمحبة :" المقطع الحادي عشر -

  "عحيث فقارة وجام ! طابةقالت في حي الح:" مقطع الثاني عشرال -

  "مكحول لجميلة غدا ندخل في تمنطيط:" المقطع الثالث عشر -

  "قالوا ساحرة قلت أنا درويش، والبتول فتنة:" المقطع الرابع عشر -

  "ألتلو عليك محبةحضرة  تيإجعلي جناز:" المقطع الخامس عشر -

  "، أنا السيدة وعشيقتكأتملككأنت لي :" المقطع السادس عشر -

  "أدرار ال تسكن قلبي ، ولكن تلك المحبة: المقطع السابع عشر -
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بلغة  مرة والشوق واإلشباعازاوجت فيها المغهذه المقاطع في ثنائيات جميلة ت مرت  

لغة والمشاهد وكأنك تقرأ في دهاليز ألف ليلة وليلة، تتلذذ ال ممتعة مرنة أسطورية

اإليرونيكية أحيانا والموغلية في تفكيك المحبة أحيانا أخرى عبر الفصول، حيث يمكن 

للقارئ مالحظة الصراع النفسي العميق والحاضر بعذاباته الدائمة، بين الدين واألشواق، 

  ...الرغبات وفتنة الجسد، جبرائيل ومبروكة، بليلو وماريا

ة على تقنية السرد، تركت النص حيا ومنتعشا، لم اعتمد الكاتب عبر محطات الرواي  

  .يبعث على الملل بل كان يلح كل مرة ويذكي الفصول لمعرفة البقية

بدأ النص بضمير المتكلم القائم على المكان والزمان، ثم لم يكد يستقر على محور   

السرد، لبس ثوب الغائب والمخاطب بمرونة وموسيقى اختفت ورائها الضمائر ورقصت 

  .ة المحبةحح النص على لواي روايات صهدت أروف

تقنية اإلسترجاع أو اإلستذكار بلغة ساحرة ومثيرة " لحبيب السايح"فاعتمد الروائي 

  .تقامية التي تولدت عنهانعرج بها الكاتب على الحروب التاريخية الدينية، وأشار إلى اإل

شخصية مهمة ومحورية في  عبد الكريم المغيلي فنجد شخصية محمد التلمساني

وبأدرار وتمبكتو على وجه الخصوص، وقد استطاعت كتب التاريخ أن الصحراء عامة، 

من تنقل لنا الكثير من األحداث التي قام بها هذا الرجل، ولعل أهم ما تشير إليه هذه الكتب 

حقد لليهود من إقليم توات، وقف الروائي عند هذا المشهد ليصور لنا حقدا مقابل  دطر

ويصور طرد المسلمين من األندلس، ويصور أيضا طرد اليهود من تمنطيط، من ذلك ما 
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فترعرع محمد وفي حلقه غصة من وفرة أبي عبد اهللا على أعلى قمة " جاء في الرواية 

  .30الوراية ص ..." مطلة على لؤلؤة غرناطة الحمراء

يرا في الحفاظ استثمر السايح شخصية المغيلي هنا، بوصفها شخصية أسهمت كث

  .على أدرار، هذه الرقعة من الجزائر، ورسم معالم هويتها الحضارية والثقافية والدينية

وما أصار إهتمام الكاتب ذلك النظام العجيب للري من الفقارات والتي تصورها في 

مرتكز سردي تاريخي يكشف عن " تلك المحبة" هيئة فناجين مقلوبة، فالفقارة في رواية 

  .سان على إستغالل الطبيعةقدرة اإلن

هي نص مرج للكتابة السردية للسايح، فهي تمثل نقطة " تلك المحبة"إن رواية 

نوعية ال تشبه ما سبق من نصوص هذا الروائي، ال من حيث الموضوع وال من حيث 

ممارسة التجريب في الكتابة، وال من حيث إستثمار الصحراء بوصفها حياة وطبيعة 

ويبدو أن الكاتب قد سافر كثيرا في تراث الصحراء على افيا كذلك، وبوصفها مخزونا ثق

   .وجه العموم وتراث قورارة وتوات وتيدكلت على وجع الخصوص
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