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ملخص البحث:
تررروذ رررا الدراحررة البتررة يف اح ررتاتيسية الروايررة ال ررائية،ال متررتن مررا سررو اع احررية لتعررايا
بشراايية ما يرة يري رة وجرود ا ررظ يف عمرا زم را ،يت ر اا ررا الردايملل ا ملتربي برريرة جري ررة
متكا الاعل الروائل ما ال ريور الدرامية ،الرتكاز ا املى لغرة البروو وورسول الرر رحل اعراير يف
ما يررا التاااررل ا نمررويى مررا ت ررعى دراحررت ا رررل إر تهرروير ظزمررة ا ررظ و رراا ا ال ا ررل
الدايملل الري تتخبط ييه ،راع ا ان مع الرا ومع اآلير وما ي سر ا ما ما ت اسضا املرى

م توى الاكر واهلوية وا هري.

لقد اناتتت الرواية ال ائية املى الوجع ا نموي يف حماولة م ا إليهال و ا رظ الري يرري
الت مرريو واالهر اد  ،مررا اناتتررت املررى ظورركال تعبرييررة ظيرررى اررا االاررتا وا ررر را  ،ويف
رررا ال رريال مررا التسريررد اإلبررداال ولررد روايررة ال ررري الراتيررة ،ال ر جررا احررتسابة بيعيررة
ر ر لتم م مت ررمس ا ور اح ررتسابة لق ررانول الت ررور يف اجلر ر ي ا د ات رره ه ررما دائرت رره ا وح ررع
وتقا عاته مع غريا ما الا ول ال تتماس معه ،والمانية احتسابة عرية الكتابة ال بدظ الروائيا
جي تا إلي ا يف اامل مملل اب يكار املى الرغم مرا يهو رية التسربرة الارديرة ،وهرما ررا ا را
اإلبداال واإلن اين جا رواية رجايل لملكاتبة "ممليكة" مقدذ م تايد ما رل لر الت رور يف
الب ررا الروائررل ابالاتمرراد املررى اح ررتاتيسيا حررردية الت ر رجن بررم امملي ر االا ررتا والبرروو لتبرردظ
بعد ا امملية م ا لة الرا سهد إيراز مكبواتهتا والعود إر ا رهتاى

الكلمات املفتاحية :الرواية ،ا رظ  ،االه اد ،التمييز ،البوو ،الوجع ،الرواية ال ائيةى
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The Dialectic of Confession and Revelation in The
Algerian Feminist Novel

Abstract
This study aims to look at the strategy of the womens' novel, which is
made from the power of sensitivity to examine transparently what the
map of the presence of women in moments of crisis, and to explore its
ambiguous internal world with a bold vision that enables the narrative
act of dramatic action, based on the language of revelation and
burrowing memories in the feminine interactions. This study also
seeks to portray the crisis of women and their internal psychological
strife, the struggle of the ego with the self and with the other and the
resulting contradictions in the level of thought, identity and destiny.
The feminist novel opened up to the feminine pain in an attempt to
convey the voice of a woman who refuses to be marginalized and
persecuted, as it opened up to other expressive forms of recognition
and memoir, and in this context of creative experimentation generated
a biography novel, which came a natural response to two issues two
tasks, the first in response to the law on the development of the same
literary sex within its wider circle and its intersections with other arts
that are in contact with it, and the second in response to the freedom
of writing that the novelists began to tend to in a world full of ideas
despite the specificity of individual experience, and within this
creative human climate and she novel of the men of the novelist
"Malika". The recipient of all that development in the narrative
building based on narrative strategies such as the swing between the
processes of recognition and disclosure to begin the process of selfquestioning in order to release its repressed and return to memory.

Keywords: novel, woman, persecution, discrimination, revelation,
pain
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 .1مقدمة:

تبت "ممليكة مقدذ" 1حريهتا واارتاياهتا ما ظجل سضيت ا ال

ل سضية ا رظ بشكل ااذ،

و ل تهر املى ممارحة حريت ا لتقاوذ حمل ة متع اة ،وهلرا وكل موهوع الرا

حيزا

م ما يف روايت ا ،ال يتعملق ا مر يف را ا توى مبا توايق امليه -نقدحل -ابل ري الراتية،
حية الرا

تكول مع ا إلحيا حكايت ا ب ا املى مرجعية واسعية ،يدام ا تابة مبدظ

الت ابق التاذ بم ال ارد والشخهية ولكا يف م توى را ال مو ج ما الكتابة ال ردية
نكول دايل زما التخييل ،وغري مع يم ب ؤال الت ابق ،ل ا ال ارد خترتل حري ظو
ثقاية ما ظجل البتة اا ويت ا ويف اتريخ ظيكار ا وحياهتاى

 1 .1أسئلة البحث:
ي رو را البتة مجملة ما ا ح ملة نرا ا يف غاية ا مهية:
1ى يف متمل ا نت ال ردي يف را اخل اب ا نموي؟
2ى يف ايرتست ال ارد حريهتا لملبتة اا ويت ا ا نموية؟

1

ممليكة مقدذ" اتبة وروائية جزائرية ما مواليد  05ظ توبر 1949ذ ابلق ادحة يف والية بشار ،درحت اك

مثّ انتقملت إر و رال وا ملة تعمليم ا اجلامعل يف جمال د الكملى ،بعد ا انتقملت إر يرن ا لت تقر اك م ر
ح ة  ،1979توسات "ممليكة مقدذ" اا ممارحة وظيات ا بيبة ح ة 1985ذ لتتارغ لملكتابة ال وجد يي ا
م ارا ومت ا ا لملتعبري اا ل ما يؤجج دايمل ا العا ال ىىحسملت "ممليكة مقدذ" حضورا سوحل يف ال احة ا دبية
و ما ظاماهلا الروائية :رواية الرجال الريا ميشول ،رواية ظحالذ وستملة ،رواية ظديا بكل ول لمل يالىىى حتهملت
جممواة ما اجلوائز م ا:
جائز ا ادميية ليرت  littréح ة 1991ذ اا رواية "الرجال الريا ميشول"ى جائز إيريقيا ا توحط ح ة 1992ذ اا رواية "سرل اجلراد"ىجائز ا توحط ح ة 1993ذ اا رواية "ا م واةhttps://misuratau.edu.ly/journal/arts
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3ى يف اغت الروائية ممليكة مقدذ وسائع ا يف رواية "رجايل"؟
4ى ما ل االحرتاتيسيا ال ردية ال ااتمدهتا يف ل ؟

 2 .1أهداف البحث:
هتد

را الدراحة إر:

ظ) سرا ال ص ال ري ايت ال ائل اجلزائري والوال أبمهيته ا حيقق را ال وع
ما ال هوص ما امتداد ثقايف واجتماال ،ي تقل ييه ا ع ى اعيايت ما ور
التسربة مبا ل ماد سابملة لملتس يد إر ور الب ا ال هل وما له ما مرجعية
لغوية مت واة ا ابعس وال ت تقل ل ا يرى ما مرحملة اال ت اب إر
مرحملة التوظيفى
ب) إبراز ظل الرواية ال ري الراتية وحيملة لكتابة الرا

والتعريف هبا وبرحملت ا

الوجوديةىواباتبار ال رد ال ائل يع اا واسع ا رظ ا تااال مع ررا ا
اإليديوجيةى
 .2املنهج واإلجراءات:
يرهت اإلوكالية ا هاغة الو ول إر إجااب

تقريبية ا ا ا توحل ا ج

االجتماال ،ل ظل اخل اب ال ائل اجلزائري ا دائما اا مع يا الواسع االجتماال
ما يالل زواحل متعدد  ،حية وكل الواسع الري ي عى إر نقمله وتا ريا ا رجعية
ا حاحية له ،وايتار اال تماذ اب ضمول واحتياائه ما امق اجملتمع مبعاجلة سضاحل ا رظ
ا تشعبة وموهوااهتا ا رتب ة مبختملف ال ياسا ما تتخر را الدراحة بع إجرا ا
ا قاربة المقايية الت ويملية لملخوض يف تاا يل الرواية ومرجعياهتاى
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 .3يف قراءة الرواية:

احتملت الروائية ممليكة مقدذ موسعا مميزا يف اإلبداع ال رائل ،ولعل ان الل را
الكاتبة ما حماولة

يد حضور ا وارض اخل اب ا تسه حنو اآلير ا اعم ابلكمري ما
اجملتمع ال اجم ما حماولة

اخلاص ،ميمل انعتاسا ما ظارا
اهلواجي وتاا يل العامل ا نموي
ّ
ر حواجز الهمت ا تعملق ابلرا  ،و ا ترحم معامل ررية اآلير وت ضج بوا ا
ا كو ا ه يف جتربت ا اإلبدااية ،وخترج ما دائر متقوسعة مغملقة ابامة لملخمول إر يضا
ال يؤما حبتمية الق ر والهمت ،ي ل ت اود حتقيق اهلوية وت تعيد يف ل ر د جزئيا
العامل ا نموي لتس ّ د ما يالله احتالب الواسع يف حيا ا رظ و امشيت ا وابمية وجود ا يف

دائر االنغاللى

تتسملى يف رواية رجايل بهما ا نمى ا تمرد املى الواسع ا زري جملتمع يد ،ال
ميكا ظل يقوذ الرجل ابل يابة ا ا يف التعبري والشعور ونقر ا واسع اع احة يف ا تملقل":إهنا
مغامر االحتكشا

و ارتياد د اليز احملرما  ،ال يف مقدور ا ظل ت عف را ا يري يف

الت مل يف متا ة وجودا" (ماجدولم،2010،ص)30
حنا ظماذ نص روائل يتساوز اعبكة اجلمالية و الا ية لمل ص ال ردي ،ابجتراا حرردية
تت راول سضراحل ا كو ا هىاندياع حنو احملرما و تقدمي ت يرا وا ية حنو را االندياع
ما يالل يعل االحتر ار لدى ال ارد ى و احتر ار ابحتتضار مشا د و مواسف
جتمعت يف الرا ر لت ه ر ما غري ترتيرد ىمشا د تديقت مث تهااد

ووكملت ا ا ر

درامية متارسة و متبااد ى ،ييتتول ال ص حي ا ار حرد لقهة حيا  ،حم ة تهل عمتم
احدامها حتيل املى عمة الكتابة ،وحتيل ظيرامها املى ماهل الكاتبة نا ه ،يتغدو را

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

36

جملة كلية اآلداب -العدد  ،13يونيو2019 ،

جدلية االعرتاف والبوح يف الرواية النسائية

________________________________________________________

الملتمة و ال بم زم م زما مضى و زما حاهر ،ميمل حاهر الكتابة وم ملق البداية يف

رحملة حرد اتريخ الرا وحتوالتهى
تى ا يكار مشوورة ت ضرد ا العالما الدالة يف الواسع ،ما مكال ووخهيا
تتوزع
و ور ظيرى خمتملاة.لقد ب يت اعبكة الروائية ب ريقة الغوص يف امق ا ر "ممليكة"ى ّ
ا حداث املى حتة اشر يهال ،لكل يهل ا وال اا رجل مر حبياهتا ،يهول حتيل املى
مجملة ما ا ت اسضرا

الترل تعيشر ا ال رارد  ،رل ررااا

مرا ممل( :ا رظ -اجملتمع)،

(ا اهل-اعاهر)( ،الهترا -ا دي ة)( ،الرجل-ا رظ )( ،الو ا -الغربة) (ا ارا
والعادا -االحنالل والتا خ)( ،الزواج الشرال-الزواج غري الشرال)( ،التوحيد-اإلعاد)ى
إل ال ص ي بعة ما اقيد مت ملة بكول الرواية ظرهية يهبة":لتهاية اع اب مع العامل
اخلارجل ،ومرع الملغة ومع اهلموذ ا شرت ة مما جيعمله ي ملق ما موسع رريوي غري حيادي يف
حملقا متماحكة تر رف مشرا د التقا با الوجودية" (براد ،2011،ص)3ى
احت ملت ال ارد روايت ا ابعدية اا م قة الهترا /الق ادحة م قط رظح ا،
حية سامت إببراز حوداوية واسع اعيا يف را ا قة ،ال ت ي ر املي ا ال مل ة ا بوية،
وال مر الدونية لملمرظ ما ر اآلير الر ر وما ر ا نمى اهتا ،إ تقول ":وحاولت
إدراك دوايع ا ،ترحخ لدي اليقم أبل ي ة ا م ا و را يت ا لمل ا  ،و مازوويت ا،
ل ال تؤ ل الرجال لدور ا ب ا الق ا القملد"(مقدذ،د ،ص ،)12يالواسع الهتراوي
ت ختا د ظمل يتقول هلا
و واسع يعتز ابلر ور ظ مر ،تؤ د ل و ل ختا د ظاب اَ ":
"ظب ائل" اا ظوقائل ،و"ب ات " اين ووقيقايت" (مقدذ ،د  ،ص)12ى
احت اات ال ارد ما يالل التسربة ال ياهت ا يف الهترا ظل تاضن حياحة
ا ع والق ر ا مارس هد ا رظ  ،ما احت اات ظل تعرض ل
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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الهترا بم وهنا يضا حرا وحس ا يت ع جملتمع ظبوي ميارس ييه م ع ال ا ما ممارحة

ظدىن اعقولى
يتهل ا م ر العاذ هلرا البي ة الهتراوية بكل معاين الاقر والع الة والق او إ
تقول":حل هلرا ا تول الهيال يف سملد الهترا ! حىت الرابب جيا ج ونه ب ببه" (مقدذ،
د  ،ص ،)42ما ظل انح ا يتهاول حبد ال باع ال ت ز ا حملو اهتم حية تقول يف
ظحد ا قا ع اا ظذ مجيل الشاب الري مجعت ا به ظول االسة غرامية هلا "ظمسع رغبت ا ت ملخ
يرو رظحل ،وبقتملل يف يتين ت ا ا ،واي ا ا ختايال مآرهبا وتق رال مسّا ملما ظواحت
ظمل ب مر ا" (مقدذ،د ،ص)38ى يال اس يف را ا قة يروهنا بعم ا تمرد الهعبة غري
ا رغوب يي اى
ما ت بع ا جوا العامة هلرا ا قة الهتراوية س او ال بيعة يا ة يف يهل
الهيف ا يشتد اعر ،يتهبن اعيا يي ا ال ت ال إ تقول ال ارد ":يف ظحلذ القيظ
الشديد ،ظي ت عة ظو ر يف حعري الهترا
وإحل

ت ظ وب وحط اعر لدى ا إر ا درحة

م ا" (مقدذ،د ،ص)14ى ي را الهترا ت تق د يف نمر الكاتبة خمتملف

الدالال ال ملبية القرار والضيق واعر ما جعمل ا ترغد يف سرهتا والر اب بعيدا و را
يتسملى يف سوهلا":ت اورين الرغبة ابلبقا بعيدا اا سرارا

الهترا واحنراياهتا" (مقدذ،

د  ،ص)39ى
إل اامل الهترا يف رواحل ممليكة مقدذ يضع القارئ يف إ ار حمي ه الايزحلئل ،يقد
ااوت الروائية اولت ا بم ظحضال را ا قة  ،ظيا تشكملت وخهيت ا وايتزنت يف
ظاماس ا العديد ما الوسائع والتسارب وحىت الشخهيا  ،ي ل ا دما تت اول الهترا
ابلو ف ظو اعدية العادي يإهنا تهف ظو تتتدث اا اامل دايملل ظلاته واايشته مبا
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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يكال توير اامل التملقائية والهدل ،و را الهور تضع ا ظماذ اامل يت حي املى الت ميو

والتمييز والرتاتبية االجتمااية ،وتشدان إر واسع الي س واإلحباط وييبة ا مل ييه س ر
ال مل ة ا بوية ،وتقيد ابل قوس والقوانم االجتمااية والدي ية ،يكل را ا ما ر ال ملبية
ديعت ابلكاتبة إر

ر حواجز العادا وا ارا والتمرد املي اى

بقيت الكاتبة متع شة لملتد واع ال الري مل حتظ هبما ول اائملت ا تاضل الر ور
املى اإلانث ،و را ما ريضته وجعمل ا تع اا را الت ميو والتمييز بكملما يرسا  ،ما
ظهنا تري

ظل تكول يادمة إليوهتا ،و ل را التمردا

دايل بيت ا ي هتا ييما بعد

لملمتاجرا والعراك والدياع اا نا ا يارج البيت إ تقول":ود

را التمردا ا ور

ما ازمي  ،و ي تين لملمشاجرا  ،والعراك يف الشوارع" (مقدذ ،د  ،ص ، )16ما ظل
اعماسا

والاماظا

االجتمااية يارج البيت جعملت ا يف حالة

د دائمة

تقول":وحو تتكال اعماسا و الاماظا بتوحيع حاحا ا عارك ،واإلبقا ما روحل
القتالية يف حالة دائمة ما التيقظ والت د" (مقدذ ،د  ،ص )16حتاول اهلرب إر
اخلارج حماولة االناتاو املى آيال ثقايية جديد  ،واخلروج ما بوتقة الق ر ،واال الع حنو
اعرية ال تؤما هباى
يكل را اعرمال و الت ميو والبؤس جعمل ا تمور هد العائملة وهد ا ارا
والتقاليد وتتول إر اعرية ،يقد اانت مريا دايل ظحوار بيت ا ما ظوكال اعرمال الري
ا تشاته و ل غري يف حا المالمة ما امر ا ،ما وكل لدي ا اقد نا ية جعملت ا تبتة
اا مكال آما غري دار اى وما ديع ا إر اهلسر حنو ظما ا ظ مر رحبة ،إ حاير ال ارد
"ممليكة" إر و رال وا ملة دراحت ا يف جمال ال د وم ا إر يرن ا راب ما واسع
االه اد والتمييزى
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 -4بني االعرتاف و البوح:

يعت ظدب االارتا نواا ما ظنواع ال ري الراتية القائمة املى سااد جتربة الرا ،
"يإ ا بملغت را التسربة دور ال ضج ،وظ بتت يف ناي احب ا نواا ما القملق الاين
يإنه ال بد ظل يكتب ا" (اباس ،1996 ،ص )95جااال ما الكملما
واالارتا مبا يشعر به ،ل ظل ختايف العد يف بع

ردا لملبوو

ا حيال جيعل ا بدع ي قل جتربته"

إر اآليريا ويداو م لملمشار ة يي ا ،ي ل مت اي ملق لملع ال يقص يي ا سهة حيا
جدير أبل ت تعاد وتقرظ وتوهن موسف الارد ما اجملتمع ،ما حتقق له الراحة ال ا ية هنا
ت ت د إر االارتا " (اباس،1996 ،ص ،)99ياالارتا

خيدذ ظ دايا نا ية يف الدرجة

ا ور ل االارتا ال يكول إال دايل ا تورمت ما اجلو والكبت ،وتعرهت

ري

معي ة ما الرتا ما ى
واملى الرغم ما اعاجة خل اب االارتا و ل لملوظياة ا يالسية ال يؤدي ا
وظمهيته الك ى لملهتة ال ا ية لملرا ّ ،إال ظن ا نالحظ غيابه يف ال احة العربية وإ ْل ُوِج َد
ي و سمليل ،ل نه يديل يف حقل الاضيتة ،ويف را الهدد يقول ظدونيي" :ليي لدي ا
حىت اآلل ظدب االارتا  ،يالشخص العر دائما يشا د نا ه يولد ويك وميو إن اان
معهوما ما اخل "ى (م تهر،2015،ص ،)33و ل االارتا

يرتبط ابرتكاب ظي ا

خيسل اعدية ا ا ،ما تكما عوبة تكامل مادته يف ت اوهلا احملمورا المالثة (اجل ي،
والديا ،وال ياحة)ى
تتعارض يمل اة االارتا

مع ل ال روحا  ،ال تبقل الرا

ثقايف واجتماال واترخيل دااية إر همال حدود دنيا ما العالسا

يارج ل حيال
االجتمااية القائمة

املى االحرتاذ وا حقية وا اوا و الكرامة ،بعيدا اا اإل راا واخلضوع بو ف الرا

ائ ا
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حمتاجا ،ل

ل حالة اهليم ة وال ي ر ال ختضع هلا ا سمليا

تعود إر ادذ االارتا

ا ختملاة تر ة ال ا

هبويت ا ،يا عرت ااد ما يهارع ما ظجل ظل يبين ل ا ه اترخيا

بم اجلمااة و هلرا يإل ظي دارس جيرب تتبع را ا ا وذ ا د "ممليكة مقدذ" حيالحظ
ظهنا حاولت ظل تت رل له ،وظل تزج به يف إبداااهتا دول التهرين مباور بهى
م ر م ملع القرل العشريا ،بدظ مالمن ظدب االارتا
بة االارتا
زي د هليكل ،الري ّ

تم ر وتتسملى مع رواية

ب ريقة ي ية مت ثرا أبدب روحو ،رائد يا االارتا

يف

ا دب الارن لى ما ظبدع ظيرول ظيضا املى غرار الشاار ا غر ابد الرمحا وكريى لكا
الملم ة التسديدية ال تم ر يف رواية "رجايل" ل ظل الكاتبة جتا ملت عد بعيد اجملتمع و
تمت وته ،متارغة ل رد بوو ا نمى يقط ،تقديي لهوهتا هد و التابو ،متاولة
إلرهائ ا و إحعاد ا شخهية تعاين ما بت بّل نا يت ا بعقد،ال تزال حتاول يك ا
دول جدوى ،هلرا جل إر االارتا مما اكي العالسة ا توتر بم ا ع ِرتية وا عرت إليه
(الرجل ،اجملتمع)ى
والبوو ادذ احتقرار نا ية ا رظ ا عرتية ،ياالارتا

بقدر ما يرين

يبم االارتا
ّ
نا يت ا ،ي و رل حي م ا وي ز ا زلزالى سدمت الروائية جممواة اارتايا  ،تملخص
بوحا م وال المرظ ت قل دى رياهتا ،تتخبط يف بوتقة ويز نا ل ،تعيو يف مد وجزر
بم عما ا مل وعما ا مل ،و دوامة سمع و تشرد اا ال ،ال ميك ا التترر م ه إال
إ ا اارتيت بوجودا ،و حت ّد اعضر ال ا ل و الاكري ا ملط املي ا ما اآلير مممال يف
اجملتمع الر وريى هلرا الم ت ملما الب ملة ا عرتية اجلرظ واسرتبت ما التمردى
حبمت الكاتبة يف رواية رجايل اا خمتملف ظوكال الت ميو ومعاين االغرتاب و ل ما
اانته يف حياهتا اا ريق االارتا والبوو واا ريق م ا لة الرا والوسو ا د مواسا ا
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وظي ائ اى وما يالل را ا ا لة لملرا تعرض ل ا الشخهية الرئي ية /الكاتبة يف رواية

حيا
رجايل اا اهتا ا ت ة اا ل التمييز الري تعرهت له ،يتعرت ظهنا مت ت ا و ل ّ
املي ا والد ا ،إ تقول" :انتابتين مر الرغبة اب و ى مملت حزن ب بد ويا وقيق يل
ظ غر مينى ت ا لت اا وعورك لو رحملت ظان اا را الدنياى" (مقدذ،د ،ص-13
 ،)14ما الواهن ظل را االارتا

نتاج عمة

دل ما يالل م ا لة ظان ا،

ياحتعمملت ا ونولوج ظو اعوار ال ا ل وحيملة لإلدال هبرا االارتا

والكشف اا

يوا ر ا الدايمليةى
را الررحل ال تب ت ا الكاتبة جعملت م ا م ا ت ملق إل الل الع ال يكار ا،
ولعل را الررحل ال ترا ا إجيابية وحضارية و يف نمر اجملتمع احنالل يملقل ،نه مبين
املى ظحي ياحد  ،تبين الر يملة ال يريض ا ل بعد ظيالسل ولو ال انبعا ما غري ديا ظو
ااتقاد إحالملى و را ما يؤ د سول التميمل (  ،2005صى )117يف
ظل اك ظمورا يف نهوص ال ري الراتية ال ائية يع ر التهرين هبا ومع ل
نشعر ظل ا رظ تمق ابلقارئ مريا يف تقبل االارتايا  ،إ ليي القهد م ا و
جمرد شف العور ظو البوو أبمور وخهية ،بل الرغبة يف الو ول إر اآلير
القارئ ما يالل التخاف ما اد تمل ا حرار ال ت و بكا ل احبت اى
املى الرغم ما يمااة را االارتايا إال ظل الكاتبة تمق يف تقبل القارئ هلا ،يال
ال اية ال يعرت ا عهوذ ،الري يعرت يف العاد و اخل ا ىإ "ال ميكا ظل يكول اك
تاب اارتايف ما ظول اتاته إر آير ا ،وإال ظديل القارئ يف دائر االرتباك ،والريد
ما تهديق احد ال ري  ،ظما إ ا جا

االارتايا

بهور ااوية يإهنا ختدذ ظ دايا

نا ية يف ا قاذ ا ول" (التميمل ،2005،ص)177ى والكاتبة املى ول الرواية نالحظ
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ظهنا يف ل يهل ختههه لملتدية اا ظحد رجاهلا تكشف ل ا بقة ما بقا االارتا
لدي ا ،ياالارتا

لدي ا

بقا ظو يا  ،يكملما حر ت الكاتبة وخهية زازات بقة

ما بقا االارتا لدي اى
يتساوز االارتا

ا د الكاتبة ممليكة مقدذ ا وهوع الديين ،يا ة ظهنا ال تقهد

اخلوض يف سضاحل متهملة ابلديا ،وال ظل تع ل هلا م احة ما تر يز ا وواي ا ظث ا الكتابة
ابلقدر الري تريد ظل تعري اهتا ما ظابا ثقملت مك وانهتاى وهبرا يتساوز االارتا
موهوع الديا إر اد موهواا

وإر وىت جماال

اعيا االجتمااية وال ياحية ال

ااوت ا الكاتبةى
حي ا املى ما تقدذ ،يإن ا بتتبع ي اب االارتا يف رواية رجايل الحم ا ظل جرظ
البوو يف را االارتايا

ظ مر ما االارتا

"ياالارتا

– ما و متداول -يعود إر

ا رجعية القانونية اجل ائية ظحياان ،وا رجعية ا يتية ظحياان ظيرى ،ويف اعالتم يهدر
ا ا وذ اا ي

مرتكد يقضل االارتا

يف حم ال يهدر البوو اا ممل تمل

ا رجعيتم" (ظوب ول ،د  ،ص ،)61ظي ظنه مرتبط ابجلاند الديين ا يتل ،ظو اجلاند
و ما ظدى ي ي ة ،ويكول االارتا

ا اا ريق

اجل ائل ،وما َمثّ يإل الري يعرت
الغهد ظو ال دذ والتماس التوبة ،و ا جيدر ب ا ظل نت ا ل :ل نملتمي ال دذ ظو التوبة يف
ي اهبا را؟
نرجن ا ي اب البوو ظ مر ما االارتا س ل ا بدع يبوو مبا يريد ظل يقوله،
ونالحظ ظل الرواية البوحية سد بدظ تارض نا ا مؤيرا يا ة يف الرواية ال ويةى و"إ ا
رب ا بم نواية را االارتايا الوارد يف ال ري والدوايع اعقيقية ،يغالبا ما ترتبط تمل
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االارتايا

و

ابلدوايع" (التميمل ،2005 ،ص ،)182ولرمبا الدايع هلرا االارتايا

التعا ف مع ا وجرب القارئ هلاى
وابجململ يقد انت اارتايا ممليكة مقدذ تكشف اا معاانهتا الدايملية ،وتريد ما
يالهلا إثبا

اهتا ا نموية ال رهيت ما الملتمة ا ور لملكتابة ظل تكول ندا لملرجل وظل

تكول هد اجملتمع بكل مكوانته وظيكاراى

 .5استحضار املاضي /تفعيل عملية االعرتاف ووعي األان بوجودها:
يقوذ اخل اب الروائل ال ري ايت املى اعكل االحتعادي والتر ر ،وت تسيد امملية
التر ر لوال الكاتد ما حية احتعاد ماهيه اعيايت يف وكل ياغة ظدبية ،ييكشف
ال ص حي ا اا جو ر وجود ا ان ا ن ولوجل ،بو اة ائ ا له اترخيه اخلاص ،الري ال
يبدو مو وال بهريورته ،ي و جز م ا مؤثرا ومت ثراى
بيد ظنه ليي ما الي ري املى احد ال ري الراتية ظو الرواية ال ريية ايتهار
ا اية بم ياية الكتابة وظحباهبا ،إ إل حتقيد مراحل اعيا الاردية واحتتضار را ا
حم ة يهل بم إثبا

الوجود وادمه ،وت ريدا ل حماولة لإلحا ة مبسرحل

تمل

الهريور ى
تتمم ر يف رواية رجايل يعالية اعكل االحتعادي ان السا ما مزج ا بم االارتا
وتتابع يهول حريهتا تتابعا ي يا م تمما ،م ت سة يي ا من ا سههيا إيبارحل أبحملوب
ااتمد ييه املى ما توارى ما يوا ر ومواسف ا
ظرو

ملة أب وار ب ا وخهيت ا ،مت اولة

نش هتا مو ولة أبزم ت ا التارخيية وم وسة ب ريقة سائمة املى بيال ثري ا حداث

اخلارجية يف دييملة نا ا ،يتكويا وخهيت ا تمل جا
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ما هتميو و متييز إ تقول '':ت ظتع و إر اعد و الاروى ولشد ماحعيت لملاوز
هبما ،يز ابعرية'' (مقدذ ،د  ،ص)16
إل احتعانة الكاتبة يف الرواية إبثبا

التواريخ ا مة يف حياهتا و التهرين أبمسا

الشخهيا ،ال ااوت مع ا وتعامملت مع ا ،ال له دورا يف حتقيق يعالية اعكل
االحتعادي و تعزيز القدر املى االحتتضار و التر ر ،يقد ااتمد

املى ال رد

االحرتجاال اهي ا و جتارهبا يف اره ا لألحداث  ،ما حر ت املى إجياد نوع ما
الرتابط و االت ال إبيراغ اتريخ حياهتا يف سالد روائل حري ايت ،ما ظهنا يف حيال امملية
التر ر ااتمد املى ر اعقيقة مؤ د املى م ملقا تكوي ا ا حاحية سائملة '':ظما ظان
يك ت م ّدرحة بديملة اا ظحتا الرحلهيا بم المام ة والعاور باحاى وبعد ا ظمضل إر
دورايت التدريبية يف ا تشاى ،وحماهرايت وظ تم بتهتين ا ابقا  ،وظدرس يف ا ا ،
وظايو غراميايت ب ريقة ظو أبيرى'' (مقدذ ،د ،ص)19
إل تاعيل امملية اعكل ،ا د االحت الل مبرحملة ال اولة يف امملية احتتضار
ا اهل'' و اارتا

بدورا يف تكويا وخهية ا ان وواي ا ،وسد حتولت يف را ا إر

ا مبداة متا ت يي ا مع يا اجتمااية ونا ية وحملو ية ،ظح مت يف حتقيق وجود ا
ا ن ولوجل ''ابد الدامي،1995،ص)308ى ي رد عما

ال اولة يف سوهلا و حماولة

لإلحا ة مبسرحل ا يالد البيولوجل الري ت ت ل هبا جمرحل ال هوص ال رييةى
متمل را العود إر ال اولة نق ة ا ملق/البد  ،وياحتة احت الل لعرض ظوجه اعيا
الاردية ال يعيد ا ؤلف عمة الكتابة ياغت ا ،حىت يتما ى وته بهدى ملما ال ص
واباراته ،وما ظممملة ل سول ال ارد '' :ظستال ور ال اولة ا ور ،ترحم ماهيا اب حود
وا بي  ،اب را جدا ،اب را ظ مر مما ي بغل م ر اإلح اس ا ملتبي سبل الوال والتاكري،
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حىت سبل ظل ظجيد التعبري'' (مقدذ ،د  ،ص)11ى يال ارد

ا ت رتجع ظحلذ اولت ا

ا ور حم بدظ تشعر ابعرمال العا ال وتا م معاين التمييز الري تا ت إليه يف حا
مبكر وم ه بدظ ظور مترداهتا حية سالت '':ت ظاهل ظوامرك ،ظي يف ظغملد ا حيال،
بدايع التمرد ،و هنا ريق الوحيد لمل يل م '' (مقدذ،د  ،صى )12ى
كرا تغدو عمة االحتعاد يف رجايل" مليكة مقدذ" بداية وال ا ان بوجود ا،
ويعتمد اعكل االحتعادي يف ب ائه املى منط زمين متتابع ومت احق ،يكول ييه الرجوع إر
ا اهل انهرايا اا اعاهر وجتربة معقد تتتدد هبا مالمن البداية ا ور ،يال خترج ما
حدود ال ص إال لتعود إليه بواح ة الكتابةى
إل احتعاد ا حداث وا واسف يف "رجايل" مليكة مقدذ ير وكل العود إر
الورا  ،إر الر رحل ال تر ت ظثرا يف ناي الشخهية يتقول:
مل ظ ا سد جتاوز المالمة وال هف ورحت ظحدل مر ولة إر ل اجل يد
الري يت ازاه اجلميعى ما ظيا ظتى بكل را ال مل ة لقد ولد حد ا بويا
معه ما ظجمله ال ،ال ظوعر ابلغري بل ا تشف اعرمال والت ميوى يكرس
را اعدث إدرا ل وكال التمييز إهنا بداية إح احل ابلعيو املى
ا را و و ان باع لا ياارسين (مقدذ ،د  ،ص)23
ير رى والد وقيق ا بقيت حماور يف ا رهتا رغم غر ح ا ما جعمل ا ت تعيد ا
وتتر ر ا عمة الكتابةى
و ا تكما سيمة اعكل يف يعالية احتعاد تمل ا حداث بو ا ا حمهملة جتارب
يا ةى والاليت ظل رواية "رجايل " تضم ت إيهاحا اا الت ميو واعرمال والتمرد الري
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ااوته ال ارد م ر ال اولة ،يال ف را الرواية ممملت ال اولة بر رحلهتا ومترداهتا حم ة

ما احمل ا اعياتية اهلامة يف ب ا الشخهية الروائية ،إ ا انت را الرواية متمل احتعاد
لملتما

ال اولة ا ور ،يإهنا اب قابل متمل والد متسدد لمل ص رمزحل الحتوائه دايمليا

املى زم م ظحدمها حاهر و و زما الكتابة ،والماين زما اعدث (ا اهل)ى
ويف ظل اعدية اا االسة يعل اعكل بزما الكتابة ،وزما حرحلل ا حداث يف
م توا ا ال هل ،ن تشف ثالثة ظوكال "هلرا التعالق ،ظوهلما التزاما ظو اآلنية حية يكول
زما القول موازحل لزما القص وي ري يف االجتاا الري ي ري ييه ،و اثني ا اعكل االحتعادي
بعود الكاتبة إر حابقة

توى القص اآلين ظو ا ول ما ي ميه "جريار ج يت "حوا

ظ ال ل املى ل ال ال ارد ظو املى ل ال احدى الشخهيا ظذ املى ي ة رحل  ،و
اثلم ما االحتبال إبيبار الكاتد اا ظحداث ظو نتائج مل تقع بعد ظو لا تقع" (الكردي،
 ،2005ص)62-61ى
وتتشكل بدايل ال ص الروائل ال ري ايت وية ا ان ال ردية ،ظي وجود ا و الري
يرحم ياهنا الورسل ،ما جيعل ال ص يتتول ار حرد سهة حيا  ،يتكول برل حم ة تهل
بم عمتم احدامها حتيل املى عمة الكتابة ،وحتيل ظيرامها املى ماهل الكتابة نا ه،
يتغدو را الملتمة و ال بم زم م زما مضى وانقضى ،وزما حاهر ميمل عمة الكتابة
وم ملق البداية يف رحملة ال ردى
كرا يغدو وجود ا ان ورسيا مثر ما مثرا

اإلح اس ابمتداد ا الت وري ،الري

يتعدى حدود الررحل ال ردية التقمليدية ،لت حي ا املى وروط معي ة يتدايل يي ا الواسع
ويعل التر ر واعدث وايتزال اعدثى يال رد و '' سص اعدث واستاارا حوا ظ ال
حقيقيا ظذ متخيال حييمله ال ارد ب ريقة ما رل ال رد وظمنا ه نها ظو ج ا ظدبيا''
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(إدليب،2008،ص )19-18وال يبدو را مب ى اا مجملة ما الوحائل يف االاتماد املى
الرا ر الحتمار

رحل ا اهل ،واحتخداذ ا ونولوج الدايملل يف امملية االحرتجاع ون ج

ا قا ع ال ردية اعاهر وال ابقة واالحتعانة ابعوار اخلارجل يف امملية احرتجاع ا حداثى
لرا يرتبط اعي الزمين ،يضال اا التهور الاين لتوظيف الزما وب ا الشخهيا
ابعالة ا زاجية لكاتد ال ري  ،يالبع

يعيو حاهرا و و ظ مر واسعية ،و اك ما

يعيو ماهيه يت تابه اع ر و ال دذ املى ما يا  ،وما ا "ي ري القص يف حر ة متعرجة
م تقال بم ا اهل و اعاهر ا تقبل ،ا اهل يف وكل

رحل  ،واعاهر يف وكل

إدرا ا وا تقبل يف وكل نبو ا " (ساحم،2002،ص)84ى
الرواية ابار اا اارتايا

جري ة و يال ة لعديد ما ا واسف والتسارب ،وسد

حاولت الكاتبة جتاوز ا لو ال ردي حبي روائل خمتملف،ا مر الري مك ا ما اإليهاو
اا ا عاان و الهراع ا توا ل يف التهاحل مع الرا و مع اآلير ويق نمر احتشرايية و
حتررية ما الرا ر و ا اهل المقيل بعاداته و نمرته ال ملبية إر ا رظ ى

اخلامتة
إل الكتابة ال ائية حىت وإل انت حوارا ماتوحا بم الما ر والبا ا ،وبم الرا
واآلير ونزواا خلرل اجلماليا القائمة وجتاوز ا ؤتملف وإنتاج ا ختملف ال ميكا ظل تكول
إالّ امتدادا وجودحل لواسع الرا

ا تكملمة ،ا مر الري حيتم املي ا ظل نتعامل مع ال هوص

ا دبية املى ظهنا جتارب ي ية مجالية يا ة لك ا يف اآلل نا ه نتاج جتارب إن انية سائمة
املى اعقيقة ظو اخليال ت زع ابحتمرار لتتول الهرا

الما ،وجتعل الهمت رايا.
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اناتتت الرواية ال ائية املى الوجع ا نموي يف حماولة م ا إليهال و

ا رظ الري يري الت ميو وااله اد وحاولت ظل تقامس ا وجع ا ومعاانهتا ،لتتسملى
ا رظ يف دايل را ال ص شخهية حمورية تتترك وت مو وتتااال وتعرت وترُْ ِكر
وتتعرى وت تق

ظحياانً بوج ا

نمر خمتملاة وخبهائص وظمزجة سادر املى حتري

ال ص ا د ما اإلجياب إر ال ملد،مث إل الرواية جا

شالّل متديق ما

الر رحل املى البوو ا نموي ،ختا د العقل والوجدال اإلن اين ،و ا حداث تقوذ
املى تهوير ظزمة ا رظ ،و راا ا ال ا ل الدايملل الري تتخبط ييه ،راع ا ان مع
الرا ومع اآلير وما ي سر ا ما ما ت اسضا املى م توى الاكر واهلوية وا هري.

وكملت رواية "رجايل" حم ا

ولوحا

حردية ظا ت ظبعادا متعدد لقرا

متكا الكاتبة ما توظيف همري ا تكملم يف مري ما ا واسف

ومرد ل
ال صّ ،
الكالمية ،را الضمري الري ميمل القدر املى تعرية ال اي ما الدايل ،حية يكول
ا ان حراجا ي ري المالل والغموض ويغري ا نت ال ردي يف الت قل بم ا راحل
العمريةىمث إل اناتاو را ال ص املى الدايل و الري حرر الكاتبة ما الرسابة و يتن
تمر حر ية ال رد بم التر ر و البوو
الع ال كبواتهتا بعيدا اا ا خاو وا و اذ لت ّ

و االارتا ى

يقوذ يكل رواية "رجايل" املى و ف وحرد حالة نا ية لملكاتبة يف اد ظرو ،
وحتت هغو ا

خمتملاة ،بملغة البوو ا باور يف اد مواهع ،هلرا يإ ّل الرواية حتمل

داو لملبوو والتهاحل مع الرا سبل التهاحل مع اآليرى را التتول ا نموي الااال
يف ياغة الرا

ظااد تشكيل الواسع يف حيال نهل ماارل مجع بم ا ت اسضا
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وا ؤتملاا ى را ال ص الري محّل أب دا داللية إهايية و اارتايا
الولع وا تعة والعرابى

ا رظ الكاتبة حية

كرا تعايا الرواية ال ائية بشاايية ما ية يري ة وجود ا رظ يف عما
يت

زم ا،

اا ا الدايملل ا ملتبي ،بررية إبدااية متكا الاعل الروائل ما ال ريور الدرامية ،

الرتكاز ا املى لغة البوو و وسول الر رحل اعاير يف ما يا التااال ا نمويى
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