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  هداءإ

بداية أتقرب بهذا العمل المتواضع إلى الواحد األحد ولِنبيه عليه أزكى الصالة والتسليم 
  :هد المبذول فيه إلىوُأهدي ثمرة   الجُ 

حفظهما  وأبيأمي ) وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا( من قال فيهما المولى عز وجل  -
 .اهللا

 .لواسع والنافع والطيب جدتي الغاليةإلى من ربتني على مكارم األخالق صاحبة القلب ا -
إلى الرجل الذي أنار دربي بالنصح والتوجيه وزرع في عقلي وقلبي حب العمل واالجتهاد  -

 .جدي الغالي
 .إلى من مد اهللا بيني وبينهم صلة الرحم عائلتي وأقاربي األعزاء -

فيق كلماتي في هذا البحث أستاذي إلى من عملني التفاؤل والمــُضي إلى األمام ُقدوتي ورَ  -
 .المشرف الدكتور محمد األمين خالدي

 .إلى كل من أنار دربي وأعانني في إقتناء العلم والمعرفة أساتذتي ومشايخي الكرام -
 .إلى كل من َنطق بالضاد وأعتز بها -
 .إلى كل من َأحبني ومن ُيحبني ومن َسيحبني -
 .من المثبارة والعطاء 18ي ُأهدي ثمرة إلى كل من َوسعته َذاكرتي ولم تسعه ُمذكرت -
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 شكر وتقدير

 

أول حمد نـْحمُد الذي تتُم به الصالحات، وأعظم شكر للذي سجدت له الكائنات والذي 
ليين للعقبات، نحمده على حسن توفيقه المعين على الصعوبات والمُ و لواله لما كانت الموجودات 

  .إلتمام هذا العمل المتواضع

األمين خالدي الذي لم يبخل  جزيل إلى أستاذي المشرف الدكتور ُمحمدالكما أتقدم بشكر 
علَي بنصائحه وتوجيهاته القيمة والذي صبر علًي طيلة هذا البحث وقدر ظروفي أحسن تقدير فكان 

  .رشيدمعم العين ونِ نعم المُ 

كما ال أنسى كل من ساعدني على إتمام وإنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد ولو بكلمة 
 طيبة فجزى اهللا عني الكل خير الجزاء 
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ختطو  أنلقد فرضت الرواية النسوية اجلزائرية نفسها على املشهد الثقايف والعريب وقد جنحت يف         
ار مليكه مقدم، ربيعة جلطي، أسيا جبخطوات متقدمة على يد كاتبات جزائريات أمثال يامسينة صاحل، 

، وما مييز هذه الكوكبة النسوية يف اجلزائر هو كثرة تساؤالا عن وظيفة  اخل......وأحالم مستغامني
الذات والدفاع عن الوطن وواقع اتمع اجلزائري يف تركيبته االجتماعية والسياسية والفكرية، مما حول 

ا املعامل التارخيية واملظاهر خطام الروائي إىل خطاب حامل ملضامني إيديولوجية ، مستحضرا من خالهل
قدم للقارئ وفق رسالة فكرية أدبية تعتمد التشكل السردي الفين املبين على عدة االجتماعية اليت تُ 

  .عناصر كالشخوص والبناء الزمين واملكاين هدفها ضمان مقروئيتها وخلق متعة مجالية

لوجي يف اخلطاب الروائي ملا نت يل وطرأت فكرة النظر يف الُبعد اإليديو وعلى هذا األساس ع 
لقراءة واإلطالع على اجتماعية وسياسية وثقافية، وبعد احيمله من دالالت فكرية إيديولوجية ومضامني 

ما خلفته الروائية أحالم مستغامني بدءاً بذاكرة اجلسد مرورا على فوضى احلواس مث عابر سرير، وصوال إىل 
على ، ليست ألفضليتها كمدونة للدراسة" اسفوضى احلو " األسود يليق بك، مث القطع واالقتصار على

  .لواقع اجلزائرييف تعرية ا األخرى ، ولكن خلصوصيتها املتميزة وبالغتها ئية باقي األعمال الروا

اية يف رو  ةد اإليديولوجياعاألب ":العنوان النهائي على الشكل التايل وانطالقا من ذلك كله تبلور
 أكثراليت يتحلى ا املوضوع واليت تتضح  األمهيةومن هنا تتضح لنا "مستغامنيفوضى احلواس ألحالم 

والرؤى الفكرية الصادقة اجتاه اتمع اجلزائري قبل وبعد  اإليديولوجيةمن خالل كشفه لنا عن املعامل 
  االستقالل  

ت إىل خوض غمار هذا املوضوع وإضافة إىل هذا كله فإن هناك حوامل وأسباب أخرى دع 
حماولة التطلع  الرغبة العلمية اخلالصة يف رفية اليت ميتلكها املوضوع،  هي القيمة العلمية واملعإىل   إضافة

  .يف فلكه وما يدورواكتشاف خبايا املوضوع 

والغاية املنشودة من خالل هذا البحث هو حماولة الكشف عن مضامني وفنيات هذا النص، 
إىل حماولة النظر يف الرصيد املعريف والثقايف واالقتصادي والسياسي الذي يكتنزه هذا اخلطاب إضافة 

  .الروائي اجلزائري

أين  - : ميكن إجيازها يف اآليت تساؤالتواإلشكال الذي يطرح نفسه يف هذا البحث هو مجلة 
أميكن أن  -يف الرواية؟  وأين نبحث عنها - تتجلى تلك املواقف اإليديولوجية يف رواية فوضى احلواس؟ 
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أم الزمن واملكان حاملني لتلك األبعاد  - تكون الشخصيات حاملة لتلك األبعاد اإليديولوجية يف النص؟ 
  والدالالت اإليديولوجية يف الرواية؟

املنهج املتبع فقد تطلب البحث األخذ من كل منهج هذا عن اإلشكال املطروح، أما عن 
على  االعتمادة الالمنهج اليت نادى ا عبد املالك مرتاض، حيث مت بطرف، وبذلك يتم األخذ بفكر 

واملنهج التارخيي يف املدخل  ، أثناء الوصف واإلخبار ورصد معامل الظاهرة املدروسة املنهج الوصفي 
الفصلني فيما خيص   أو بعض املصطلحات الواردة يف العنوانلالتمهيدي أثناء احلديث عن نشأة وتأصل 

 وكذا أثناء تفسري يف حماولة تفسري احلوامل اإليديولوجية لشخوص الرواية يالنفساملنهج ، و التطبيقني
  .، وكل هاته املناهج متخذة التحليل كأداة يف ذلكاملكانية والزمنية ودالالا اإليديولوجية  األبعاد

وقد مت االهتداء يف هذا البحث إىل رسم شكل ائي، ُجِسد يف خطة ابتـُدأت مبقدمة، مث 
مدخل متهيدي عبارة عن قراءة  يف مفردات العنوان لُيفهم موضوع البحث وما يُراد منه، ويليه فصالن 

ه البد من ضرورة تطبيقيان، الفصل األول مت فيه إبراز املواقف اإليديولوجية يف رواية فوضى احلواس، إذ أن
معرفة أوال تلك القناعات اإليديولوجية لروائية، وكيف كان هلا بالغ األثر يف تشكل املضامني الروائية مث 

مت فيه إبراز اخلصائص : الوقوف على أهم اخلصائص والوظائف اإليديولوجية يف الرواية، والفصل الثاين
ث مت الرتكيز فيه على ثالث عناصر أساسية أنبين الفنية للبعد اإليديولوجي يف رواية فوضى احلواس حي

على أساسها البعد اإليديولوجي يف الرواية وهي الشخصيات والزمن واملكان، واية البحث كانت عبارة 
  . عن خامتة مت فيها حوصلة ألهم اجلوانب النظرية والتطبيقية يف البحث

واالعرتاف به فضل الدراسات السابقة  ومما ينبغي أيضا على الباحث والدارس األكادميي اإلقرار
ل النص السردي يف ضوء تشك(  عباس حول الرواية املغاربية وسنحصر يف هذا الصدد دراسات إبراهيم 

حلميد احلمداين، ورسالة ماجستري لسليم بركان  ااإليديولوجي ، والنقد الروائي و) عد اإليديولوجيالبُ 
فقد .»طاب الروائي دراسة سوسيو بنائية لرواية ذاكر اجلسدالنسق اإليديولوجي وبنية اخل «: بعنوان 

  اليت تعج ا الرواية  اإليديولوجيةتلك املعامل  أهمحماولني الوقوف على  اإليدولوجيانظروا لرواية من زاوية 

 أو باجلديدللموضوع فال ميكن اجلزم  واألصالة اإلضافةعن  أماهذا عن الدراسات السابقة ، 
يديولوجيا درست من قبل يف روايات السبعينيات ، وخاصة الروايات االبتكار يف هذا اال ،كون اإل

ملسة خاصة على  إضفاء اإلمكان يف حماولة ذات التوجه الشيوعي واالشرتاكي ؛ ولكنين اجتهدت قدر 
 األبعادتلك  همأ، وذالك عن طريق قراءة الرواية والوقوف على ابرز  شخصية الباحث فيه و املوضوع
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اليت ختتلج فكره حول قضية  األجوبةجيد القارئ بعض  أن وأملياملوجودة يف الرواية ،  اإليديولوجية
  .يف الرواية اجلزائرية  اإليدولوجيا

وعن سنة البحث العلمي املتمثلة يف الصعوبات فيمكن القول بأن أبرز مشكلة تواجه دارس  
لم لمصطلح الواحد عرب حقول متعددة كعاملختلفة ل االستعماالتهي تعدد جي،عد اإليديولو البُ 

االجتماع والفلسفة واالقتصاد، واألدب، وإذا ماتعلق األمر باألدب فإنه سيزيد من الصعوبة أكثر يف 
  . حماولة فهم تلك املواقف واألفكار اليت تعج ا الرواية

ى بعض الدراسات املتعلقة مبجال عل االقتصارومن خالل اختالف تلك املفاهيم أردت حماولة 
  .األدب واإليديولوجيا ، واليت من خالهلا أنرُت سبيلي يف هذا البحث

النقد الروائي (ومحيد احلمداين ) األدب واإليديولوجيا (كدراسة األستاذ عمار بلحسن يف مؤلفه 
، )التارخيية والواقع املعاش اجلدلية غاربيةالرواية امل(، وإبراهيم عباس يف ثالث مؤلفات أمهها )واإليديولوجيا

كالرواية العربية بني الواقع (مل حول الرواية واإليديولوجيا اوبعض الدراسات واألراء حملمود أمني الع
 )واإليديولوجيا

للدكتور املشرف خالدي حممد األمني  واالمتنانإال أن أتقدم جبزيل الشكر  يف هذا املقام ىنكما ال يسع
إذ لوال توجيهاته وتصويباته الدقيقة ملا استطعت الغوص أو اخلوض يف غمار هذا البحث أو حىت 

  .لبعض املصادر واملراجع ذات الصلة الوثيقة باملوضوع فجزى اهللا عين أستاذي احملرتم خري اجلزاء االهتداء

  .بعد وهو الفتاح العليم وهللا األمر من قبل ومن                    
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إىل قراءة وشرح إن العنوان الثابت واملتحول مركب من عدة كلمات مفاتيح وهذه الكلمات يف حاجة  
  :يراد منه، وأول كلمة تستوقفنا يف العنوان هي هم موضوع العنوان ومافَ ليُـ 

اإليديولوجي، وقدر ورد مصطلح + الكلمة مركبة من كلمتني البعد وهذه :"البعد اإليديولوجي"
ُد بالضم بُعداً فهو  عُ والبعد ضد القرب، وقد ب«د يف قوله .ع.خمتار الصحاح للرازي يف مادة ب يف معجم " عدالبُ "

وما أنت ببعيد، وما ]...[الك وبعد واستبعد عده بعيداً والُبعد أيضا اهلَ  ]...[مبتعد، وأبعده غريه باعدُه تبعيداً  أي
  .1» واألباعد ضد األقارب ]...[انتم منا ببعيد، ويستوي فيه الواحد واجلمع 

  :وقول امرئ القيس ]...[عد خالف القرب البُ  «وورد يف احملكم واحمليط األعظم 

  لٍ مِ أَ تَ ما مُ  دَ عْ بُـ  وبين إكامِ     ضارج ي ببينـتِ بَ حْ له وصُ  تُ دْ عَ قَـ 

  عد متأمليمتأمل، يتأسف بذلك وقيل أراد بُ عد اد ببُ وإمنا أر 

  :وقال مالك بن الريب املازين

  مكانيا إالَ  دِ عْ مكان البُـ  نَ يْ أَ وَ     يدفعونين مْ هُ وَ  دْ عَ بْـ تَـ  يقولون ال

  .2»........نه أيضااللعن مِ : عادعد والبِ والبْ  ]...[عد وهو من البُ 

  .، وأيضا اهلالك، واللعنضد القرب: هيضع قد دلت على معاين املو  يف هذا" البعد"وذا فكلمة 

 َكَفُروا ثَُمودَ  ِإن  َأَال  ۗ◌  ِفيَها يـَْغنَـْوا َلمْ  َكَأنْ  ﴿قوله تعاىل ومن شواهد استخدام املصطلح يف القرآن الكرمي
  .الذي دارت يف فلكه هنا هو اهلالك عىنوامل 3﴾ لَِثُمودَ  بـُْعًدا َأَال  ۗ◌  رَبـُهمْ 

عد الشقة أي اتساع املسافة والفجوة، مبعىن ُعمق التفكري، وبُعد اهلمة أي ُعلوها وبُ عد النظر ونقول أيضا بُ 
عد ية أو النظرة، والكلمة الثانية بكله الرؤ   ذلكعد إيديولوجي مبعىن عد فكري، بُ عد حضاري، بُ عد ثقافيت، بُ وبُ 
  . ومعناها "اإليديولوجي"هي  يف املدخل "الُبعد"

                                                           

 .40، ص2001د، .ع.، مادة ب1للطباعة والنشر لبنان، طحممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، دار الفكر  - 1

د، دار .ع.، مادة ب2أبو احلسن علي ابن إمساعيل بن سيده املرسي، احملكم واحمليط األعظم حتقيق عبد احلميد هنداوي، ج - 2
 .32-30الكتب العلمية، ص

  .68 اآليةهود سورة  - 3
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استعماال  يُعد من أكثر املصطلحاتجاءت من اإليديولوجيا ومصطلح اإليديولوجيا :  "اإليديولوجي" 
" خدم هذا املصطلح ألول مرة من طرف املفكر وقد استُ  .ه وميادينهن حيث املفهوم لثرائه وتعدد مشاربوتشيعا م

كلمة ، وجذر ال م1801سنة  1يف كتابه مشروع عناصر اإليديولوجيا)" 1836- 1754(ديستوف دي تسراي
وقد كان ،  "علم األفكار" وتعين علم أي ) logie(وتعين الفكر، و) idéo(التيين األصل ينقسم إىل قسمني 

دراسة ويدرسه ينص على إجياد مبحث يهتم بدراسة األفكار أو الوعي الذي حيمله اإلنسان " دي تسراي"  اهتمام
  .2علمية

مبفهومها العام تعترب نظام من األفكار االجتماعية والسياسية واالقتصادية والفلسفية  "اإليديولوجيا"و
وقد حددها .اليت حتددها املصاحل املتضاربة يف ذلك اتمعو والفنية والدينية اليت تعكس عالقات اتمع البشري 

  :سعيد علوش يف معجم املصطلحات األدبية املعاصرة على النحو التايل

 .اخلاصة مبجتمع يف حلظة" األحكام واملعتقدات" هي ُجَل األفكار : اإليديولوجيا )1

 -األفكار -نظام ميتلك منطقه وصرامته اخلاصة يف التمثيلية على مستوى الصورة :اإليديولوجيا )2
 .املفاهيم

ختص مجاعة اجتماعية ال استمرارية نسبية ونظام قيمي يرتبط بطبقات : تمثيلية اإليديولوجيا )3
  3.جتماعية منتجة غري هيمنتها االجتماعيةا

هذا عن املفهوم العام لإليديولوجيا وجند هلا مفاهيم متعددة حسب ااالت املختلفة املستعملة فيها 
نسق من اآلراء واألفكار السياسية والقانونية واألخالقية واجلمالية والدينية  «اجد تعريفها من الناحية الفلسفية أفن

ديولوجيا منظومة ونسق فكري عام مشكل من أنساق حيملها ياإلوهذا التعريف يشري إىل أن . 4»....والفلسفية
  .اإلنسان ويعرب عنها يف حميطه االجتماعي

ومن ناحية علم االجتماع، فنجد ماركس أول من استعمل املصطلح يف علم االجتماع يف مقال له بعنوان  
  ".يولوجيات والطبقاتيداإل"

                                                           

لإليديولوجيا يف املاركسية، ترمجة حممد سبيال وعبد السالم بن عبد العايل، دار توبقال، املعاين املتعددة : جورج غورفيتش: ينظر -1
  .40، ص1998، املغرب1ط
  .40املرجع نفسه، ص - 2
م، 1985ه، 1405، 1يُنظر ، سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناين بريوت، ط - 3

 .41ص

  .34، ص1985يوليو، . ، العدد الرابع5، مج2لوجيا، جملة فصول األدب واإليديولوجيا، ججمدي وهبة، أية إيديو  - 4
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وليدة جمموعة معينة من املصاحل االقتصادية لطبقة معينة، أو مجاعة  «بأا  ماركس وانجليزوقد عرفها 
ويتضح من خالل هذا  1»مبصاحل طبقة معينة" لينين" معينة بصرف النظر عن كوا حاكمة أوًال، كما ربطها 

  .معينة تنظر إىل مصاحلها املعينة اجتماعيةنتيجة لتفاعل بني مجاعة معينة يف طبقة  التعريف أن اإليديولوجيا تعترب

تعترب جمموع القيم واألخالق واألهداف اليت تنوي حتقيقها  العامة لإليديولوجيا فريالتعامن مجلة  وانطالقا
  .يف اتمع 

البعد اإليديولوجي يف الرواية " ، فإننا جند بأن "الرواية "أما إذا خصصناها يف جمال األدب أو باألحرى  
كتاب الرواية غالبا ما يقومون بعرض هذه اإليديولوجيات واملواجهة « أن  كما عرب عنه محيد احلمداين بقوله "

من هذا املفهوم  القاوانط 2»بينها من أجل أن يقولوا ضمنيا شيئًا آخر ويكون خمالفًا موع تلك اإليديولوجيات 
يت تتحول يف يد الكاتب إىل عنصرًا مجاليا تدخل الرواية باعتبارها مكونًا مجاليًا ألا هي التصبح اإليديولوجيات 

وعن  3»وذا تصبح اإليديولوجيات تلك املواقف واألفكار اليت تعج ا الرواية « .لصياغة عامله اخلاص وسيلة
اد الفكرية لروائي ووجهة نظره اخلاصة اجتاه طريق تلك املواقف واألفكار اليت تعج ا الرواية تتضح املعامل واألبع

  :هذا عن البعد االيديولزجي يف الرواية اما عن مصطلح الرواية  .واقعه يف قالب فين روائي 

ريب فيه أن املصطلح صعب التحديد فهو جامع ومانع، وحني العودة إىل املعاجم  فنجد مما ال: الرواية
 لهُ روى وهو ريان وهي رياً وهو رواء وقد روي من املاء رياً وارتوى، وأروى إب« والقواميس جند بأن الرواية تدل على 

  .4»، ورواها وعندُه روايًة من ماء، وله رواية يستقي عليه وهو يعري السقاء واجلمع الرَاوي 

روي بالكسر، ومن اللني يروي ريا، ويقال للنفقة الغريزة هي تروي « وورد يف لسان العرب البن منظور 
راد ا املاء، والرجل املستقي أيضًا رواية [...]يب ألنه ينام أول الليل فأراد أن درا تعجل قبل نومه الص

ُ
والرواية امل

  .5»ويقال روى فالٌن فالناً شعراً، إذا رواه له مىت حفظه للرواية عنه [...]

                                                           

 .34املرجع نفسه، ص - 1

 .93، ص1985، 1، دار املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طولوجيااإليدو محيد احلمداين، النقد الروائي   - 2

 .35املرجع نفسه، ص - 3

، 1بن عمر الزخمشري، أساس البالغة حتقيق مزيد نعيم وشوقي املعري مكتبة لبنان، ناشرون، بريوت، طجار اهللا حممود  - 4
  .327، ص1998ت

 . 90.،ص .2000،..3، ج1، لسان العرب ناشرون ، بريوت ، لبنان ،طابن منظور - 5
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صي نثري يصور سرد قص« أما معجم املصطلحات األدبية لفتحي إبراهيم فقد جاء فيه أن الرواية 
شخصيات فردية من خالل سلسلة من األحداث واألفعال واملشاهد ، والرواية شكل جديد مل تعرفه العصور 

  .1»الكالسيكية والوسطى، وقد ارتبط ظهور الرواية بنشوء الطبقة اليت حررت الفرد من التبعيات

  .ومن خالل هذا التعريف يتضح املفهوم العام للرواية وكذا نشأا 

شكل فين تصب فيه أفكار وأراء وأحاسيس الفنان املبدع وهذا الفن يتشكل أو « وعمومًا تعترب الرواية 
األحداث ، وتدوين 2»الذي هو آخر خطوة من خطوات حتوهلا إىل قصة تتم صياغته باألسلوب والبناء اللغوي

د السمات املميزة للشخصيات وكتابتها هو مرحلة تالية ملراحل أخرى سابقة ترتب فيها هذه األحداث وتتحد
  .واألمكنة وتتضح رؤى الكاتب مما جيعل من اللغة وسيلة يلجأ إليها لنقل حكايته

 الفهمااختجتمع فيه عدة عناصر يف وقت واحد مع  نثري خيايل طويل عادة  سرد «الرواية   كما تعترب
   يوهذه العناصر ه 3»نوع الرواية  باختالفيف األمهية 

وهو الذي تزداد أمهيته يف روايات املغامرات والروايات البوليسية وروايات الرعي،  :الحدث« )1
 .ورواية العجائب اليت تدور حوادثها يف بئة خميفة وحشية

 افاتاعرت ويسود  الروايات التحليلية ورواية السرية الذاتية اليت تسري يف شكل  :التحليل النفسي )2
 .من املؤلف، والرواية اليت تكتب يف صورة رسائل متبادلة

وُيسيطر على الرواية التارخيية ورواية املغامرات اليت يقوم ا اهلائمون على : تصوير المجتمع )3
 .وجوههم، والروايات اليت تصور حياة الفالحني أو أي طبقة أخرى من الشعب 

غربية بالنسبة  ئاتيبيف يات اليت تدور حوادثها ويهتم به أكثر يف الروا: تصوير العالم الخارجي )4
 .للقارئ العادي، أو تلك اليت جتري حوادثها عرب الكرة األرضية

ويربز هذا العنصر يف الرواية ذات اهلدف التعليمي عن طريق القصص الرمزي أو متثيل : األفكار )5
 .أفكار أخالقية أو فلسفية أو نقد اتمع احلقائق العلمية أو الدفاع عن

 .4»نائية وروايات املغامرات اخليالية البحتة ويسود الروايات العاطفة الغ: العنصر الشاعري )6

                                                           

 .176، ص1988،)د،ط(تونسية، معجم املصطلحات األدبية املؤسسة  العربية للناشرين اجلمهورية ال: فتحي إبراهيم - 1

، 1دراسة تطبيقية لرواية جهاد احملبني جلورجي زيدان منوذجاً، دار األفاق اجلزائر ط(إبراهيم صحراوي، حتليل اخلطاب األديب  - 2
 .94ص1999

3
 182، ص1984، 2جمدي وهبة كامل املهندس، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ط - 

 .183ص املرجع السابق، - 4
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نه من حيث اللغة جند مدلوالت نستنتج اصطالحية،السابقة للرواية اللغوية أو اال  فاهيماملومن خالل 
، ومن حيث )النصوص واألخبار(أو الروحي ) املاء(واجلريان واالرتواء املادي  الاالنتقتفيد عملية و مشرتكة الرواية  

اختلفت على حسب الدارسني ويبقى املتفق عليه على أا سرد نثري يتحدد عن مفاهيمها فنجد  االصطالح
  .طريق مكونات وعناصر تشكل هذا العمل الروائي

هذا عن مصطلح الرواية عامة، أما الرواية اجلزائرية واليت هي مدار احلديث يف هذا البحث فنجد 
أمحد رضا حوحو، وتواصلت إىل أن بلغت درجة عالية من اخليال السردي « إرهاصاا األوىل بدأت على يد 

ار وعز الدين ميهويب، وزهور ذ، وعبد احلميد بن هدوقة والطاهر وطالفنية على يد دودو األديب والناقواحلبكة 
ين، ونيسي، وأحالم مستغامني وخنبة من املبدعني طراز رشيد بوجدرة ومرزاق بقطاش وأمني الزاوي ورشيد ميمو 

تبوا بالفرنسية يف اجلزائر واملهجر، وتربعوا على عرش الرواية قبل االستقالل من بينهم مولود فرعون وكتاب آخرون ك
  . 1»، مولود معمري وحممد ديب

وتعريفها يف اللغة ورد يف معجم القاموس احمليط " فوضى" ومن املفردات أيضا اليت وردت يف العنوان  
  :على النحو التايل

، ويقال تفاوض الشريكان يف [...]فوض إليه األمر تفويضًا رده وسلمه إليه واملرأة زوجها بال مهر «  
   2»فيها متساوون ال تباين بينهم أي شركاء[...]واهلم فوضى بينهم أميف مجعة وتساويا ويُقاُل  اشرتكااملال تفاوضاً 

مبعىن فقدان النظام والرتابط بني ) bisorder(باإلجنليزية « فإن كلمة الفوضى جندها  صطالحاالويف  
قبلية أو سياسة مثل فقدان  تاضطراباأجزاء جمموعة أو مجلة أجسام سواء كانت مجلة فزيائية أو جمتمع إنساين أو 

ومن خالل هذا املفهوم يتضح جليا معىن الفوضى اليت تدل يف عمومها على التذبذب   3»األمن يف منطقة معينة
؛ وقد أصيبت الروائية يف حواسها ذا التشتت فخدعتها هاته احلواس  يف الوصول إىل والتشتت وفقدان النظام 

  :اما لفظة احلواس فنجد بان .احلقيقة  اليت كانت تبحث عنها 

                                                           

 .235-234، اجلزائر ،ص2011منشورات ) الرواية بني ضفيت املتوسط(يُنظر ، جملة الس األعلى للغة العربية  - 1

 .388،ص1992، )د،ط(، دار اجليل، بريوت، 3جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي، قاموس حميط احمليط، ج - 2

��ر9:38،��2009. وكيبيديا املوسوعة احلرة - 3��  /or .wikipedia.org/wiki 10 د
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املشاعر اخلمس فالظاهر منها «  تعين يف معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي بأا": الحواس"
السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، والباطن منها الذكر والفكر والتصور والفهم واإلرادة وهي من خمرتعات 

  .1» ستيصاهلا نبات األرضواجلراد واملواشي، قيل ذلك اللريح الربد وا: الفالسفة، وحواس األرض هي 

احلواس اخلمس اليت ميتلكها اإلنسان وهي مبثابة النوافذ الطبيعة بنيه « احلرة أن  ياوكبيدوجاء يف موسوعة 
  . 2»وبني العامل اخلارجي اليت تربط الوجود اخلارجي بذهنية اإلنسان وضعها ارسطو يف ما قبل امليالد

  :احلواس هيو هذه 

وهو قدرة األذن على إلتقاط ترددات املوجات الضوئية املنتقلة عرب اهلواء وإدراكها : لسمعا )1
 .بواسطة األذن

فالبصر أو الرؤية هو قدرة الدماغ والعني على كشف املوجة الكهرومغناطسية للضوء : البصر )2
 .لتفسري صورة األفق املنظور بواسطة العني

متييز الروائح املتنوعة، وبواسطة الدماغ يتم التمكن من متيز الروائح  وهو قدرة األنف على: الشم )3
 .املختلفة واملختلطة ليدرك نوعها

وهو قدرة اللسان على متيز الطعم والتذوق للمواد املختلفة فعند مترير األطعمة عرب الفم : التذوق )4
 .سطة براعم اللسانايستطيع اللسان متيز تلك األذواق املختلفة بو 

 .3وهو قدرة كل األطراف على متيز مسات األشياء والتعرف على خصائصها :اللمس )5

، " فوضى احلواس "املصطلحان قد مسيت ما الرواية هذا كله عن مصطلح فوضى ، واحلواس وهذان     
ص  وقد وفقت أحالم إىل حد ما يف اختيار هذا العنوان الذي يُعترب كعتبة يدخل من خالهلا القارئ إىل مضمون الن

عمق اتمع اجلزائري من خالل ضياع احلقوق  فجسدت لنا برباعة و مجالية هادفة تلك  الفوضى اليت تضرب
  .واالستبداد السياسي واالستغالل االقتصادي 

  :اآليت ي فُيمكن  إجياز  نبذة   عن  حياا يفمستغامن أحالمية ائو الر  وفيما خيص

                                                           

، 1،2003معجم العني حتقيق عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،ط: اخلليل بن أمحد الفراهيدي - 1
  .168هـ ، ص1424

�رor .wikipedia.org/wiki/25.01:58،��2013 ينظر، وكيبيديا املوسوعة احلرة - 2�$�             
                                                                  

  .املرجع السابق - 3



 ��اءة �� ���دات ا�
	�ان                              ����                                            

 

 

11 

ترجع أصوهلا إىل مدينة قسنطينة عاصمة الشرق  ،1953أفريل 13من مواليد : أحالم مستغانمي
، هلا حضور أديب قوي يف الساحة العربية حتصلت على جائزة مالك حداد وخاصة يف الرواية ألا ختفي 1اجلزائري

لطاملا طبع حياا بشخصيته الفذة وتارخيه النضايل، ومسرية حياته اليت حتكي تاريخ اجلزائر وجدت  وراء روايتها أباً 
واسعًا عرب مؤلفاا فلقد كان والدها حممد الشريف من ُهواة األدب الفرنسي، ذا ميول كالسيكية ألمثال  صدى

فيكتور هيجو، وفولتري و روسو وكانت له ميول وقدرة على سرد الكثري من القصص عن مدينة قسنطينة مع إدماج 
  .2ية وخطابة نادرةعنصر الوطنية وتاريخ اجلزائر يف كل حوار خيوضه وذلك بفصاحة فرنس

عة اموحصلت على دكتوراه يف علم االجتماع من جمن كلية اآلداب جبامعة اجلزائر،ابنته  ت خترجوقد 
  .3السربون بفرنسا وكتبت يف بعض اجلرائد كجريدة احلياة وهلا بعض األحباث والتعليمات يف ميدان الرواية والشعر

عربت عنها الشاعرة نتيجة جتربة ما عاشتها وتأثرت ا  وبداية جتربتها كانت عبارة عن خواطر وتأمالت 
ل على مثاٍن وثالثني توتشم 1972سنة " على مرفأ األيام" كثريًا هلا جمموعتان شعريتان األوىل حتت عنوان 

قصيدة ومقطوعة شعرية، وتتضمن قصائد هذا الديوان التجربة الشخصية واحلياة الذاتية ألحالم مستغامني، والثانية 
  .4، باإلضافة إىل جمموعة مقاالت نثرية يف االت واجلرائد الوطنية العربية1976سنة " لكتابة يف حلظة عريا" 

فوضى "، 1992سنة " ذاكرة اجلسد" ورواياا الثالث اليت اشتهرت ا وهي " أكاذيب مسكة" وهلا 
وقلوم "أفضل رواياا ،  وهو من" سيان كوم ن"وهلا أيضا  2002سنة" عابر سرير"، 1997سنة"  احلواس

األسود  األخرية"روايتها  أصدرتنسيان كوم ومؤخرا  إصدارمع  تزامناً  أحالم أصدرتهوقد " علينا  ممعنا وقنابله
  5 2012سنة  "يليق بك

وذا اإلنتاج األديب وخاصة الرواية تثبت أحالم من خالل ثالثيتها الشهرية مجالية اللغة واإلبداع فيها 
  .ةمفردات اللغة وترصفها يف قالب شعري مرسوم يف الروايحيث تفجر 

                                                           

، )د،ت(، )د،ط(رابح خدوسي، موسوعة العلماء واألدباء اجلزائريني، مراجعة إبراهيم صحراوي، دار احلضارة، اجلزائر،  - 1
  .253ص

  .22،ص2003ماي  3لة اإلختالف دورية ثقافية عدد جم) سرية حياة(مراد مستغامني، أحالم مستغامني : يُنظر - 2
املؤسسة العربية للدراسات ) 1999 -1800(مصادر األدب النسائي يف العامل العريب احلديث : جوزيف زيدان: يُنظر - 3

  . 717، ص1والنشر،ط
، )م1999هـ ، 1420(، 1ط ، دار اجليل ، بريوت،1حممد التوجني، مشاهري العامل املوسوعة الثقافية العامة ،ج: يُنظر - 4

  .15ص
5
  11: 23سا,2013فربايرor.wikipia.org/wiki22/ وكبيديا املوسوعة احلرة  
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  :تمهيد

الوقوف على بعض  ةضرور قبل التطرق للمواقف اإليديولوجية يف رواية فوضى احلواس، نرى أنه ال بد من 
تعد ذاكرة اجلسد حيث «اجلزء األول لرواية فوضى احلواس، املواقف اإليديولوجية يف رواية ذاكرة اجلسد كوا متثل

يف عامله احلميمي ومقامسته عمرا من النضال واخليبات الوطنية  باإلقامةأول تأشرية للسفر يف ذاكرة رجل جزائري 
  1.»والتناقضات الذاتية

سياسية  اجتماعية و ومسيت أيضا بالرواية امللحمة كوا سرية ذاتية للكاتبة كما تعترب وثيقة تارخيية و
أمام  أدوخروايتها دوختين وأنا نادرا ما  «  :نزار قباين العراقي الكبري قد قال عنها الشاعرو ، زائريوثقافية للواقع اجل

درجة التطابق، فهو جمنون ومتوتر ومتوحش  إىلالنص الذي قرأته يشبهين  أنرواية من الروايات، وسبب الدوخة 
فالرواية قصيدة مكتوبة على كل البحور، حبر احلب، حبر اجلنس، (...) ين وخارج عن القانون مثليوشهوا وإنساين

   2» ...، وحبر الثورة اجلزائرية ملناضليهاولوجياييداإلوحبر 

يف " حياة"تعترب الرواية حديثا عن قصة غرامية مع املرأة الوطن والرمز هو أحالم الساردة وهي نفسها و 
واليت كان من نتائجها موت  1988ألحداث أكتوبر  متثل الوطن بثورته وأبنائه وذكرياته وانتفاضتهالرواية واليت 

  .شقيق البطل مع آخرين وكانت هذه األحداث بداية للعنف وهو ما عاشته اجلزائر خالل تلك الفرتة

ية لبعض املواقف وقد كشفت ذاكرة اجلسد عن حياة وواقع اتمع اجلزائري ومعاناته عن طريق رصد الروائ
وقليل من احلياء  ...أوكتوبر 25- 1988 « :فتقول الروائية 1988من التاريخ اجلزائري كانتفاضة  واألحداث

  3.»تبيعك تذكرة للهروب من الوطن...كل مرة.كثري من الدم كثري من احلرب األسود عناوين كربى ببدلة كبرية

 إىل وإضافةد االستقالل، عع تفاصيلها قبل وبوذا فقد جسدت أحالم الويالت واملصائب بأدق وأرو 
  .االجتماعية اليت عاشها اتمع اجلزائري األوضاعهذا كله جسدت بعض 

يف الرواية هو الشخصيات اليت انتقتها  اإليديولوجيةومواقفها  أبعادهاومما زاد الروائية براعة يف رصد 
الذي كان من أبرز بعناية، فقد جسدت أحداثا وقعت يف فرتة االستقالل عن طريق شخصية البطل خالد 

 ووير مأساته واخليبات الوطنية اليت عاشها كمجاهد أصيش التحرير الوطين، والذي استمر يف تججماهدي صفوف 
بعد االستقالل بعيدا عن اجلزائر  أيضاوالذي كان . عريسها إىلاته مضطهد سياسي أو عندما حضر ليزف فت

                                                           

 .1993ت، اجلزائر، .أحالم مستغامني، ذاكرة اجلسد، موفوم للنشر،د: ظهر غالف الرواية: ينظر 1

 .150، ص2008، 02جملة السرديات، دورية علمية حمكمة، خمرب السرد العريب، جامعة منتوري، قسنطينة، العدد 2

 .86اجلسد، صأحالم مستغامني، ذاكرة  3
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فهل ستقضي عمرك يف رسم قسنطينة؟ أال يسعدك  «: وقسنطينة وكان يرمسها يف لوحاته فقط، فتقول الروائية
هذا عن شخصية  1.»لقد عرفتها طفلة وجيب أن حتضر عرسها أيضاابنتك  إا...حضور زواج ابنة السي الطاهر؟

  .ة الرفض والطاحمة للتغري بعد استقالل البالدييديولوجحرب التحرير احلاملة إل أثناءلد الثورية املكافحة خا

مبصاحلها الذاتية ولو حىت  إالوشخصية السي مصطفى صاحب الشخصية الثورية املرتددة اليت ال تؤمن 
استغل رموز الوطن الثورية  نفعي إيديولوجيسيد الشريف عم حياة الذي كان ذا توجه  ، وعلى حساب الوطن

... أخيه...كان السي الشريف يدري أنه سيقوم بصفقة قذرة وانه سيبيع بزواجه « :ويف هذا املقام تقول الروائية
  2.»وأحد كبار شهدائنا مقابل منصب وصفقات أخرى وأنه يتصرف بامسه بطريقة مل يكن ليتقبلها أحد

اجلانب الرباغمايت الذي مهه الوحيد مصاحله الشخصية وطمس ني الشخصيتني يتجلى لنا اتومن خالل ه
 وإضافةهر النفاق مبختلف أشكاله وأنواعه،كونه محل مظا  األمراهلوية الوطنية والسياسية و حىت الدين إن أمكن 

يديولوجيا التغري، طموحة رغم اضطهادها، هلا رؤية هاتني الشخصيتني السلبيتني جند شخصية اجيابية حاملة إل إىل
  3".حياة" أيضاومثلتها " خالد"الواقع االجتماعي والثقايف والفكري مثلها  بتغيريمستقبلية حتلم من خالهلا 

يديولوجي الساخط فحياة متثل رمز الوطن وزياد الشاعر الفلسطيين أيضا، حيث كان هلم نفس التوجه اإل
يديولوجيا التغيري والتضحية رمز الرجل املكافح احلامل إل" خالد"وكما سلف الذكر . افض هليمنتهعلى املستعمر والر 

إال أننا جند التآمر عليه مرة أخرى بعد االستقالل من طرف من اجل الوطن، لكن بالرغم من هذا اجلهد املبذول 
ادمات والتوجهات السياسية التص غاية بيعه بثمن خبس ، وذلك عن طريق إىلأن وصل األمر  إىلأصحابه 

  .رجاله الذين ضحوا من أجله بأغلى ما ميلكون تكررة لبعضواالغتياالت امل

  ".فوضى احلواس:"وهذا ما توضحه لنا الروائية يف اجلزء الثاين من روايتها املعنون ب

ت عن ره عدة تساؤالفقبل أن يغوص القارئ يف أعماق الرواية البد له من أن يقف حائرا، وختتلج فك
يف  اإلجابة؟وتظهر لنا ...وما املقود بالفوضى؟ ويف أية حواس حدثت هذه الفوضى"فوضى احلواس"عنوان الرواية

رو الذي وضع سلما يشبه دوأذكر أن دي...« :صفحات الرواية حينما صرحت الروائية استعمال احلواس وقالت

                                                           

  .37املرجع نفسه، ص 1
 .37املرجع نفسه، ص 2

سليم بركان،  إعداديديولوجي وبنية اخلطاب الروائي، دراسة سيسو بنائية لذاكرة اجلسد، رسالة ماجستري، النسق اإل: ينظر 3
 .52-51، ص2003/2004جامعة اجلزائر، سنة 
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سطحية  والسمع باحلاسة األكثر غرورا واملذاق باألكثر تطريا واللمس  رباألكثوصف النظر ي للحواس،أخالق
  1»...الشم جعله حاسة الرغبة أي حاسة ال ميكن تصنيفها إىلباألكثر عمقا، وعندما وصل 

وتتجلى وتتضح أكثر فوضى هاته احلواس املذكورة يف الصفحات األخرية من الرواية حينما قرأت خرب 
فجاء ...« املقهى تتذكر لقاءها لذي كانت جتلس معه يف املقهى، فجلست يف ذلكوفاة عبد احلق، الرجل ا

  2.»صديقه يف زي أسود سلم علي من بعيد وكأنه يعرفين

حينما وقعت يف فوضى من احلواس فخدعتها حواسها وأعجبت بصديقه بعد أن خدعتها حاسة  
فرحت أأختربه بكلمات «وبعده كان خداع حاسة السمع،  3»ذلك العطر إىلفأجابين عطره أعادين «الشم،

وبعد خداع حاسيت الشم والسمع ، أدركت حلظتها أا أفلتت 4» ...به جيبين بتلك الكلمات الصغرية وإذااعتذار 
مل أكن أدري أن احلب كان يسخر مين مسربا كلمة السر نفسها « لاحلب، فتقو  اسها ووقعت يف سخريةحو 

خدعتها حاسة  وهنا تهيقت يف حلظة من فوضى احلواس بذلك اللون األسود، وأخطأت وجألكثر من رجل فلح
  .5»حاسة النظر أيضايف  وأربك األلواناحلب يومها بعمى  أصابينلقد  « :ختربنا بقوهلا أن إىلالنظر هي األخرى 

وعموما ميكن القول بان هاته الفوضى اليت مسيت ا الرواية قد تعلقت بأمرين أحدمها فوضى يف احلب 
والثاين فوضى يف اجلوانب السياسية والوطنية واالجتماعية اليت عكست التناقضات والصراعات القائمة يف اتمع 

بدء، دوما طبعا، حتما، : بكلمات هي ويبتدأ كل فصل ية يف جمملها مكونة من مخسة فصولوالروا. اجلزائري
  .قطعا

يلتقي بامرأة  أعماقهتتحدث عن رجل غريب الفوضى ضاربة يف : )ابدءً (األول الفصل وجندها يف 
  .األمورل وتنشب بينهما حرب يف اللغة ويف ك. فيتبادالن احلب

حبيث تبدأ فصلها الثاين بذكر كلمة دوما اليت تدل على دميومة الشعور : )ادومً (في الفصل الثانيو 
على املصادفات واليت من خالهلا حتكي عن زواجها  أحداثهاوتبين  باألقدارتبعث : باحلب، وهي واإلحساس

والفوضى اليت تعيشها يف مشاعرها حيث تقع يف حب بطل من أبطال " السي مصطفى" بالضابط العسكري
 أين السينماكان ذلك الرجل الذي ارتدى معطف الصمت كما وصفته الساردة واليت التقت به يف قاعة   .روايتها

                                                           

  .219اجلزائر، ص، ANEP  ،2007أحالم مستغامني، فوضى احلواس، منشورات  1
 .347الرواية، ص 2

 .347الرواية، ص 3

 .347الرواية، ص 4

 .347الرواية، ص 5
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تتفاجئ مبجيء حبيبها الكائن احلربي الورقي الذي تقمص  أن إىلجلست تشاهد فيلما كان يعرض 
احلديث عن الوطن  إىلمغامرة عشقية تأخذنا ا الرواية  إزاءوحنن " ذاكرة اجلسد"بطل رواية " خالد"شخصية

حياة يف وقت كان الناس حيبون الوطن رغم جوعهم  أواجلزائر تدبري  إن «والنضال اجلزائري فتقول الروائية 
  . 1»لشأن الوطن وإعالءويضحون بأرواحهم تكرميا للحب 

وهي لفظة تدل علي القطع واحلسم وهي الكلمة اليت استعملها ذالك الكائن  : )طبعا( الفصل الثالث
والذي  "سيدي فرج" انتقاهلا إىل العاصمة وتنتقل بنا يف هذا الفصل إىل احلديث عن لتهائأسالورقي يف الرد على 

تغوص  أن ها بإضراب اجلبهة اإلسالمية، إىلطريق وتتصادف يف. تستند إليه دالالت سياسية ووطنيةأصبحت 
   .حببيبهاالروائية يف وصف لقائها 

احللم ولكن الزمن مل  حتما نضج:وهي كلمة تدل على اإلصرار فتقول الروائية  : )حتما (الفصل الرابع 
وتصور يف هذا الفصل عودا ملدينة قسنطينة كما تتحدث عن تراث هذه املدينة كما تعيش حتت  يستوي بعد

أخيها إىل حزب األصولية وهاجس عواطفها مع زوجها الذي كان يف خصام مع أخيها ناصر ،  انتماءهاجس 
قبل أي خطاب سياسي تفتح وعي ناصر : الذي كان رافضا لسياسة احلكومة الغامشة فتقول الروائية يف هذا املقام 

  الوطنية ً  للذاكرةعلى امسه الذي كان مزدوجا للقومية والنصف اآلخر 

ئما حيب القطع وهي لفظة تدل على القطع واحلسم فحبيبها يف الرواية كان دا: ً"قطعا ٌ"اخلامس الفصل 
اف للحديث عن طأن ينتهي ا امل اتبة يف هذا الفصل عدة أفكار عنه؛ إىلكما تربز الك. واحلسم يف مواعيده

  . وفرتة حكمه  فبوضيا

ور مالوطن وأها الرواية يف جمملها هي احلب، تجلاوعموما خنلص بعد هذا كله إىل أن املواضيع اليت ع
  . السياسة واحلكم والتاريخ والدين 

  :  ديولوجية وأثرها في تشكل المضامين الروائية في فوضى الحواسيالقناعات اإل )ب

ديولوجيات من أكثر املفاهيم صعوبة يف التحديد كونه مرتبط بعدة حقول خمتلفة  يمصطلح اإل يعترب    
املتداخلة كاملعتقدات والتقاليد واملبادئ  األفكاردب وهو نظام من وحىت حقل األ والفلسفي االجتماعيكاحلقل 

والدينية  واألخالقيةجمتمع ما وتعكس مصاحلها واهتماماا االجتماعية  أواليت تؤمن ا مجاعة معينة  واألساطري
تعد آخر جتليات   واألساطريملعتقدات والتقاليد اذه وه 2"والسياسية واالقتصادية والنضالية وتربزها يف نفس الوقت

                                                           

 .72الرواية، ص  1

 .17-16، ص1983ديولوجية، دار التنوير، ط بريوت لبنان، يمفهوم اإل: عبد اله العروي 2
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العامل حينما قال اخلطاب الروائي يعد آخر جتليات اخلطاب  أمنياخلطاب الروائي كما عرب عن ذلك حممود 
وذا يعترب  1»وحكايات شعبية وأساطريمن مالحم  اإلنساينهره التعبريية طوال التاريخ ااحلكائي يف خمتلف مظ

 اليت جتعل منه حامال واألفكاربعض املواقف والرؤى  إىل إضافةائي وريث الظواهر احلكائية اخلطاب الرو 
  .ووعاء ألفكاره األديب إليديولوجيات

اعية والتارخيية للنص الن احلضور   وعليه البد من ضرورة مراعاة اجلوانب الفنية واجلمالية واالجتم  
فتح الروائي  إذاأما  ،2إيديولوجيمجاليته الفنية فيغدو جمرد خطاب  األديبيفقد النص  اإليديولوجيةاملكثف للنوايا 

 إىلواجلمالية عتبار اجلوانب الفنية الوعي األخرى وأخذ بعني اال أشكالنصه وجعل منه جماال واسعا مع باقي 
جت بني و دها زاوذا يتم االهتمام بشكل ومضمون الرواية وهذا ما جنده عند أحالم اليت جن اإليديولوجيةجانب 

للرواية ومن بني تلك القناعات  ت بفعل قناعات إيديولوجيةومجال مضامني الرواية وقد حتدد واألسلوبمجال اللغة 
يف تشكيل مضامني رواية فوضى احلواس جند جدلية الواقع املعيش والذاكرة  األثراليت كان هلا  اإليديولوجية

  .ث اجلزائرالرت ا-الواقع االجتماعي واالقتصادي-التارخيية

بان اخلطاب حينما قال العامل  أمني عنه حممودعرب  اجلزائري وذلك وهي أمور كلها مستمدة من الواقع 
  3»وتذوقا ذلك الواقع يف حياتنا منارسها إبداعا«: وه الروائي

  :جند اإليديولوجية ألحالموأول تلك القناعات   

  :جدلية الواقع المعيش والذاكرة التاريخية-1

ر بعد االستقالل وما آلت إليه من ئالواقع املرير الذي تعيشه اجلزاتتجسد تلك اجلدلية يف ذلك و    
من تاريخ  األحداثالذاكرة التارخيية عن طريق رصد بعض  إىليف الرواية  أحياناخيبات أمل كربى حيث ترجعنا 

" مجيلة بوحريد" أمثالالثورة رجاال ونساء  أثناءنوفمرب وكيف ضحى الشهداء  وأولاجلزائر كحرب التحرير الوطنية 
  . استقالل الثورة مقهى فاهتزت لدوي هذه التفجريات فرنسا وذلك كله من اجل اجلزائر و أثناءاليت فجرت 

  احلياة على الوضع  أصبحتعندما تتحدث عن تاريخ اجلزائر بعد االستقالل وكيف  وأملاوتزيد حسرة   
 أليس:"احلزينة للروائية كقوهلا واألناتفاؤل والذي يظهر جليا يف تلك العربات الراهن والذي اليبعث على الت

                                                           

 .11-10، ص1986، 1احلوار، ط، دار واإليديولوجياحممود أمني العامل، الرواية العربية بني الواقع : ينظر 1

 واألدبيف اللغة  أحباثأشغال امللتقى الدويل الثالث يف حتليل اخلطاب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جملة املخرب، : ينظر 2
  .5، ص2010، 6اجلزائري، ع 

 .10، صواإليديولوجياحممود أمني العامل، الرواية العربية بني الواقع : ينظر 3
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ويف خضم هذا احلزن ومرارة هذه اخليبة يهدي التاريخ 1"شيء أييكون  أنالتاريخ هو ما مينع املستقبل من 
وألن  « :مفاجئاته الكربى كموت الرئيس الشاذيل ويف هذا الشأن تقول أحالم إحدىللجزائر بعد االستقالل 

 1992الرئيس الشاذيل بن جديد سيختار ذلك السبت ليعلن يف نشرة الثامنة مساء من ليلة احلادي عشر يناير 
  متاهة دستورية  وباألحرىوبوفاة الرئيس ورحيله تدخل اجلزائر فرتة سوداء  2»

 وجاءوالرجال ضحوا من أجل اجلزائر  واخليانةمن ذلك كله الغدر  أسوأماهو  إىلالقدر  انلينتقل ب
 بوضياف، عبد احلق، سليمان بن عمريات والذي كان متورطا مع الوطن أمثالهي جتازيهم بكفن ها ليحكموها و 

  ومنخرط يف حب اجلزائر 

 إىلبه  أدتاالستقالل واليت  لروائية عمق االزدواجية اليت يعيشها الشعب اجلزائري بعدا وذا صورت
" وقد سبق الطاهر وطار يف روايته «وطنه  حد خراب إىل وأوصلتهالتناقض الكبري وفوضى يف حواسه ومشاعره 

 دكتاب الفوضى والتمر   إىلحينما جلأ يف هاته الرواية  األمرأحالم مستغامني يف هذ  "الشمعة والدهاليس
3.»والصراعات والتناقضات املوجودة يف اتمع

 

  :الوطن وواقعه االجتماعي واالقتصادي والسياسي-2

تعترب و بطة بالوطن يف رواية فوضى احلواس، املرت اإليديولوجيةلقد تعددت استخدامات هاته املواقف   
طر خطوات السري الثوري ضد فكري يؤ بعد « :عباس تعترب إبراهيمالوطنية يف عمومها كما عرب عنها  اإليديولوجية

    4»املستعمر الغاشم وفكر ريادي قائد وموجه للحركة الثورية يف الوطن العريب عموما واملغريب على وجه اخلصوص

ومن بني تلك املواقف اليت تتحدث عن الوطن يف الرواية وهي نفسها اليت ذكرت سابقا عن الواقع املعيش 
الوطنية النفعية الذين اليراعون  اإليديولوجية أصحابعد االستقالل حيث جند فيه ب إليهوما آل  يلشعب اجلزائر 

مصاحلهم الشخصية، حىت ولو على حساب الوطن ومثلها أوالئك املستحوذون حيث تقول الروائية يف هذا  إال
يعرف احلقيقة  إنفمن حق الشعب . ليست هلم أموالإن يف هذا البلد مافيا ومسؤولني استحوذوا على «: الشأن

وهنا كشف خلبايا البلد وحقيقة املسئولني الذين حيكمونه  5»هذا الوطن أموالذهبت  أينيعرف  أنومن حقه 

                                                           

 .240الرواية، ص 1

 .236الرواية،  2

عاجلية مودع قراءة يف مشروع الطاهر وطار الروائي، جملة املخرب، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، جامعة حممد خيضر، : ينظر 3
 .6، ص6،2010العدد 

 .102، ص2002اجلدلية التارخيية والواقع املعيش، منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال اجلزائري،  املغاربةالرواية : عباس إبراهيم 4

 .136الرواية، ص 5
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قائم على النقد للوضع الراهن للبلد مطالبة بالبديل والتغيري  إيديولوجيروائية واقع لوذا الكشف قد صورت لنا ا
  . املطالبة حبقوقهعن طريق الشعب وحرصه على  إالولن يتم ذلك 

بعض الشعب بسبب استحواذ املسئولني وبعض  إليهالوضع املعيشي املزري الذي آل  أيضاكما ترصد  
يتصدق عليه الناس بالرغيف فتقول  أنبعض الشعب ينتظر  أصبح أن إىلالبلد  أمالكالطبقة البورجوازية على  أفراد

وهنا طرق 1»يتصدق عليهم الناس بالرغيف أنينتظرون  إمفهؤالء الذين تكتبني من اجلهم ...« :الروائية
الذي تناولته جل روايات السبعينيات واليت مل خترج يف  األمروهو . والواقع املعيشي للجزائر االقتصاديللجانب 

ماعية جزاء هذا الوضع مضامينها عن جدلية التاريخ والواقع املعيشي، واجلانب االقتصادي واملصائر الفردية واجل
 "ريح اجلنوب"للطاهر وطار، و "الالز"اليت تناولت هذا اجلانب جند رواية  السبعينيةومن تلك الروايات االقتصادي،

  .لكتابام األساسيلعبد احلميد بن هدوقة حيث كان االرتباط بالواقع اجلزائري احملور 

ه ذاشرتكت يف ه اأعشرية السبعينيات  أثناءعلى الروايات اليت صدرت  إطالقهوكحكم عام ميكن 
جمتمع الكفاية  إقامةاجلزائري وكفاحه يف سبيل  اإلنسانالتعبري عن معاناة وطموحات  « :النقطة اليت تتعلق ب

  2.» والعدل

 إفالسايتامى نعاين ...«ااالقتصادية للجزائر املتدنية جدا تؤكد الروائية بأنن األوضاعاحلديث عن  إطارويف 
قبائل متسولة يف احملافل  إىلا حتولنا من أمة متلك اكرب احتياطي مايل ذو 3 »االقتصادي إفالسناعاطفيا يفوق 

  .الدولية

نائية للرواية، أما عن بالبالغ يف تشكل املضامني ال األثراالقتصادية واليت كان هلا  األوضاعا عن ذه
خاصة يف  إليهد االستقالل وما آل يف احلديث عن سياسة الوطن بع أسهبتالسياسية فنجد الروائية قد  األوضاع

  .عشرية التسعينيات اليت تعترب مبثابة متاهة دستورية للجزائر، سياسيا وأمنيا حيث شهدت هذه الفرتة انقالبا رهيبا

مثقفني  الس االستشاري والذي كان معظمه إنشاءسته يف اكم بوضياف وسيفرتة حُ  إىل كما تطرقت
  .وسياسيني يتميزون بنزاهة وغرية على الوطن

 :ة فتقول الروائية يف هذا الصددإىل ارض للقتل واملباغتالسلطة الفاسدة حولوا الوطن  أصحابولكن 
أوطن هو هذا الذي كلما أردنا أن نبوس ترابه باغتنا بسكني وذحبنا كالنعاج وها حنن جثة بعد أخرى نفرش ...«

                                                           

 .243الرواية، ص 1

 ...، ص2006، اجلزائر،جوان عنابه، جامعة 19حسان راشدي، ظاهرة الرواية اجلزائرية اجلديدة، جملة التواصل، العدد  2

 .129الرواية، ص 3
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وذا العمل مت القضاء على أحالم الشعب وأحالم الروائية  .1»ال كانت هلم قامة أحالمنابسجاد من رج أرضه
  .واليت ترمز للوطن برمته وذلك عن طريق القضاء على بعض رجاله املخلصني

لك باحلديث عن واقع الوطن العريب ذتعدت  وإمناالوطنية؛  اإليديولوجيةومل تكتف الروائية برصد املواقف 
وما يعانيه من ويالت جراء املستعمر األجنيب واضطهاده للجيش العريب وعن سقوط الصواريخ العراقية واغتيال 

املستمرة يف الكويت يف حق الرعايا العرب، وانفراد الشركات األمريكية  واإلعداماتعشرات املصريني وتعذيبهم 
  .ديون مصر اطوإسقأعمال الكويت  بإعادة

الوطن العريب ككل حيث أصبح تابعا لألجنيب فتقول  إليهاوتستمر يف تبيني األوضاع السيئة اليت آل  
 اجلنرالوأرى الكويتيني يرقصون يف الشوارع حاملني األعالم األمريكية مقبلني صور بوش، مهدين  « :الروائية

فعال من األوضاع  وذا العمل تتأكد 2.»هذا كله إىلشوارزكوف حفنة من تراب الكويت وال أفهم كيف وصلنا 
  .الوطن العريب واليت تدل على التناقضات والتصادمات والفوضى اليت يعيشها اتمع العريب إليهاالسيئة اليت وصل 

 اريخ واالقتصاد والسياسة املوسوعية جبوانب الت تهاافثقتدل على الروائية لنا وهذه األوضاع اليت جسدا  
  .اجلزائري أوال والوطن العريب ككلواليت ختص الوطن 

وعن طريق رصد كل هاته املعامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتارخيية يف رواية فوضى احلواس، 
من رحم املتناقضات والصراعات املوجودة يف اتمع؛ وذلك ما  وإمناتؤكد لنا أحالم بأن الرواية ال تنشأ من فراغ 

هي مثرة للبنية  وإمنافالرواية ال تنشأ من فراغ أي من خيال حبث  «: يراه أيضا حممود أمني العامل حيث يقول
  3.»الواقعية السائدة االجتماعية واحلياتية والثقافية على السواء

للنص الروائي وكذا جتسيد بوضوح موقف  واإليديولوجيقعي الصراع الوا إنتاج إعادةليتشكل بذلك 
التناقضات واضح وجلي يف صفحات الرواية، والدال على الرفض  رصدك هلاته، وموقف أحالم من جزاء 4الكاتب

واملطالبة بالتغيري ولن يتأتى هذا إال إذا وجد يف اجلزائر رجال بقامة عبد الناصر وكلمات بومدين ونزاهة بوضياف  
  .عربت عن ذلك أحالم كما

  :التراث الجزائري وتوظيفه في الرواية-3

                                                           

 .368الرواية،ص 1

 .131الرواية،ص  2

 .12، ص1930، 1، العدد 12حممود أمني العامل، الرواية بني زمنها وزمنيتها، جملة فصول، مج : ينظر 3

 .51، مرجع سابق، صواإليدولوجياالنقد الروائي : ينظر محيد احلمداين 4
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اكرة الشعبية اجلزائرية ذال بهتزخر الرواية جبملة من املأثورات والتعابري املستمدة من تراث اجلزائر وما حتفل 
الرواية كشارع هلا داللة يف  ت النسيج الروائي بالبيئة اجلزائرية ورصدت بعض األمكنة اليتطحيث جند الروائية رب

  .الصاحل املوجود بسيدي فرج الويل ضريحو شوارع مدينة قسنطينة  ،العريب بن مهيدي

وتطرقت لبعض العادات والتقاليد املوجودة يف اجلزائر ومنها كيفية االحتفال بعيد األضحى املبارك يف 
يعهم، الرجال حنو الذبائح، ولذا تعودت أن أراهم صباح العيد مسرعني مج...«: مدينة قسنطينة فتقول الروائية

  1.»والنساء حنو املطابخ، يقسمون أجزاء الشاة حسب حاجتهن ويتصدقن مبا زاد عنهن

كما جند من بني العادات الذهاب لبعض األضرحة واألولياء الصاحلني وكذلك لبس الثوب األسود عند 
  .زائر وكيفية استقبالهالوفاة حزنا على املتوىف كما بينت لنا كيفية عودة احلاج من احلج باجل

  والتأويالتوكذا استثمار الروائية لبعض املأثورات اليت تتيح للخيال تعدد القراءات 
حديثها عن  أثناءوبعض العبارات من اللهجة اجلزائرية، وذلك  "ن ما خياف غري من ريبماملو «: كاملثل القائل  

 2ة»فيها هنا، كل ما ما نوقف قدام قنطرة جتيين الدوختعرف يا عمي أمحد هاذي أول مرة جني ...«مدينة قسنطينة
  .اخل...مليح ريب يعيشك"، "توحشتك"، "يا ميمة ،"واش راك"، "ناصر خويا": وعبارات أخرى مثل

التقليدية اليت تزخر هلا اجلزائر عامة ومدينة قسنطينة باخلصوص  األكالتبعض  إىل إشارةوجند  
مع فنجان القهوة  "الطمينة"وكذا احلديث عن كيفية تقدمي صحن  "الطمينة"، "البسيسة"، "ىكالكسكس"

  .للضيف

وتبقى هاته الشواهد اليت وظفتها الروائية أصدق والصق بالواقع االجتماعي، وأكرب شاهد على متسك 
  .الروائية بالرتاث اجلزائري واهلوية الوطنية

على الذاكرة الشعبية دائما خاصة  االتكاءانه ال ينبغي  إالولكن وبالرغم من توظيف الرتاث يف الرواية  
خطابات  إىلمن شكلها ووظيفتها اجلمالية  اإلبداعيةكان توظيفها بكثرة يف الرواية ألنه سيحول األعمال   إذا

روايات الطاهر  رأسهاالسبعينيات وعلى  وأعمالأكثر على روايات  األمروينطبق هذا . موجهة للقارئ إيديولوجية
اجلانب الرتاثي فقد حفلت جل رواياته بتلك التعبريات اسدة للحياة الرتاثية والشعبية  يغفل وطار حبيث جنده مل

   3.مصورا معهم مهوم الشعب

                                                           

 205الرواية، ص  1

 .108الرواية، ص 2

 .06عاجلية مودع، قراءة يف مشروع الطاهر وطار الروائي، جملة املعبد، مرجع سابق، ص :ينظر 3
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اليت حتفل ا الذاكرة الشعبية  واألمثالوجنده يف رواية الالز استثمر بعض املأثورات والتعابري اجلاهزة 
يتذكر شكل مدينة قسنطينة  "بلرواح"طينة عندما أخذ بطل الرواية الزلزال رصد معامل قسن اجلزائرية، ويف رواية

  1.والواقع املرير الذي تعيشه اجلزائر

يتذكر معامل قسنطينة وطريقة  "خالد"وهو األمر نفسه الذي جنده يف فوضى احلواس عندما كان البطل 
  .العيش فيها واحلديث عن موروثها الشعيب على لسان الرواية

  :وظائفها االيدولوجياخصائص  -ج

  :تلك اخلصائص يف النقاط التالية أهمتتلخص و  

  .والتجديد واإلحاللبدعم  يدولوجيااإلتتسم *

  2.قائم على احلرية واملساواة إيديولوجيالنظام النفعي وبلورة نسق  إيديولوجياهدم *

وما ينطوي عليه من يديولوجية وأيضا جندها تكشف ما خيبؤه النظام السائد من خالل اهليمنة اإل*
  3.استغالل وقهر

واستغالهلم  واملسئولنيرفض اهليمنة من طرف بعض املافيا  إىلوجتسد ذلك يف الرواية من خالل الدعوة 
  .للنظام وقهرهم لبعض طبقات اتمع

ت بوضوح يف الرواية هذه اجلدلية لمن اجلدل واحلوار بني وجهات النظر املتعددة، وجت بنوع أيضاوتتسم *
واالجتاه احلامل  "السي مصطفى"الرباغماتية الذي مثله  يدولوجيالإلوجهات النظر بني االجتاه النفعي احلامل و 

  ."خالد"و "حياة"الرفض والتغري من اجل امن الوطن ومثلته  اليدولوجيا

يف البالد وكيف كانت طريقة  ومسئولنيمعاجلة تساؤالت عديدة مثل من هم الذين كانوا حكاما *
أمثال بوضياف، بومدين  يف البالد واملسئولنيوجند يف الرواية بأن الرواية قد عددت جمموعة من احلكام  حكمهم

  .والشاذيل بن جديد

                                                           

، 204ه، ديسمرب 1425، شوال 14، م54يف الرواية العربية، جملة عالمات، ج اإليديولوجيحالم اجلياليل، البعد  :ينظر 1
 .491ص 

 .18، ص2001االجتماعي، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، نبيل رمزي، سوسيولوجيا املعرفة جدل الوعي والوجود : ينظر 2

-
 .34، ص، مرجع سابقإيديولوجياجمدي وهبة، أية  3
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منذ  لذا ما زال األمري...« :ويف هذا الشأن تقول الروائية واألحزابذكر بعض التوجهات واالنتماءات *
مقر حزب جبهة التحرير ووجهه صوب البحر وهو ما غذى   إىلا مواليا ظهره ربع قرن غري راض عن وجوده بينن

  .وهنا يظهر لنا من بني األحزاب حزب جبهة التحرير الوطين 1»كثريا من النكت السياسية لدى سكان العاصمة

كما جند من بني االنتماءات والتوجهات يف الرواية االجتاه األصويل الذي كان ينتمي له ناصر، والذي 
  .العربية املتكررة األمةبب خيباته الوطنية وازامات فجأة بس إليهانضم 

يديولوجيا ، أما يف ما خيص الوظائف اليت تقوم ا اإلااليدولوجياهذه بعض اخلصائص اليت ميزت 
  :فتتلخص يف اآليت

يقوم املستوى النفسي بتوفري الشعور باالنتماء احلميم والوحدة ألفراد اجلماعة اليت : الوظيفة النفسية*
  .تنق االيديولوجيا نفسهاتع

  .وذلك عن طريق جتسيد الوعي الطبقي أو الديين أو املهين لفئات اتمع املختلفة: الوظيفة االجتماعية*

  .وذلك عن طريق رصد األوضاع السياسية للوطن: الوظيفة السياسية*

وحماولة إبراز وجهات النظر وذلك عن طريق أيضا رصد األوضاع االقتصادية للبالد : الوظيفة االقتصادية*
  2.من خالهلا

وتتعدد وختتلف الوظائف باختالف املواقف وامليادين، وتبقى االيدولوجيا كمنظومة فكرية تفسر الظواهر 
       .اتمعية والفردية

    

 

                                                           

-
 .170الرواية، ص 1

-
 .35-34جمدي وهبة، أية ايديولوجيا، ص 2
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جمموعة من العناصر األساسية واليت تسهم  احتدده ، كمارب الرواية عن أفكار وأحاسيس ورؤى الروائيتع 
يتم الرتكيز يف هذا الشأن على ثالث وسَ .كاحلبكة، والصراع، واحلوار، والشخصيات، والزمن واملكان  ايف تشكله

الُبعد اإليديولوجي يف الرواية واتضح  أنبىنعناصر أساسية هي الشخصيات، الزمن، املكان، ألنه على أساسها 
ية التعبري عن املواقف اإليديولوجية اليت حتمل أبعاد ئاستطاعت الروا اليت يفعلها" الشخصية"بشكل جلي، خاصة 

  .أرادت الروائية إيصاهلا للقارئخمتلفة ودالالت واضحة 

   .وسنبدأ بأول عنصر يف هذا الفصل هو الشخصيات ووظائفها

  :الشخصيات ووظائفها اإليديولوجية-أ

السند املرئي لكل األفعال املنجزة داخل احلكاية وهي كيان يتميز  ) personages(عترب الشخصيةتُ 
بالتحول والعرضية وتتميز من حيث األمساء واهليئات، وأشكال التجلي فقد تكون إنسان أو حيوان أو شجرة أو 

ىل جانب كما أا حتتل موقعًا هامًا يف بنية الشكل الروائي فهي أحد املكونات األساسية للرواية إ«, اخل..مجاد
  .1» السرد والبئة

تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية األخرى مبا فيها اإلحداثيات «إضافة إىل كوا العنصر الوحيد الذي 
وذا تُعُد الشخصية احملرك األساسي لكل العناصر  2» طرادهاالزمنية واملكانية الضرورية لنمو اخلطاب الروائي و 

  .األخرى يف الرواية 

باعتبارها ما يربز وجود الشخصية، فهي ثابت الميكن املساس به «الوظيفة عنصر ثابت وقار  كما تعترب
، وهي أنواع شخصية رئيسية 3»دون اإلخالل بنظام احلكاية ككل فهي اخلالقة للشخصية وليس العكس

  .وشخصيات ثانوية

والتعبري عنه من «فالشخصية الرئيسية هي الشخصية الفنية اليت يصطفيها القاص لتمثل ما أراد تصويره،  
أفكار وأحاسيس وتتمتع الشخصية الفنية احملكم بناؤها باالستقاللية يف الرأي واحلرية يف احلركة داخل جمال 

مواقفه إزاء اته اليت يريد اإلفصاح عنها، وكذا وذا ، فالشخصية الرئيسية مشحونة بأفكار الروائي ومكنون 4»النص
    .واقعه

                                                           

.269،ص1990ينظر، حبراوي حسن، بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف العريب، بريوت،   - 1  
.210املرجع نفسه، ص - 2 
الوي عمان ، دار جمد)اصفة حلنا مينة منوذجا، الع عرواية شرا ( جية الشخصيات السرديةمسيولو  دسعيد بن كراينظر،  -¹  

.،دمشق سوريا)1980 -1447(ينظر، شربيط أمحد شربيط ، تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة  - 4  
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وهي كائن ورقي حيكي ماجيول يف " حياة"وجند الشخصية الرئيسية يف فوضى احلواس هي الذات الساردة 
ذات الروائية، وما حيدث يف الواقع اجلزائري، ليتصف لنا بذلك الفوضى اليت تضرب عمق اإلنسان يف ذاته 

  .زدواجيا يعاين من فوضى يف املشاعر واألخالق والضمري والسلوكا ه لتجعل منهووجدان

، وكان زواجها "السي مصطفى"متزوجة من الضابط  امرأةفحياة الساردة، املؤلف احلقيقي للرواية، وهي 
منه ليس سوى مظهر للخداع، كما أنه هو اآلخر ابتعد عنها بانشغاله بعمله، فكان صاحب سلطة، وكانت حياة 

أليست السلطة  «شعر بتسلطه وسطوته إىل أن أدى ا األمر بأن تقول أا تزوجت السلطة وليس رجل دائما ت
. 1»كالثراء جتعلنا نبدوا أمجل وأشهى، أوليست النساء كالشعوب يقعن دائما حتت فتنة البذلة العسكرية وسطوا

الفساد وعدم اإلخالص، واستغالل  وذا تعترب الروائية نفسها وقعت حتت سلطة رجال عسكريني، اتفقوا على
  .وأتباعه" السي مصطفى"السلطة ألغراضهم الشخصية، وينطبق هذا األمر على زوجها 

استطاعت أن ختلق لنفسها كائن حربي ورقي ختون زوجها " حياة" ونظرًا هلذا الوضع الذي وقعت فيه 
مبسؤولياته الرباغمتية فتقول الروائية يف هذا معه يف مغامرة عشقية ألنه وبكل األحوال كان مشغوًال عنها 

 فأطلقواومهيا ه، أردت أن يكون يل رجًال زوجي مشغول عين مبسؤولياته وأخي بقضيته، والبلد مبواجهات«الشأن
  . 2»الرصاص على أوهامي

ن مومبا أننا نعيش يف بلد املتناقضات، فحىت الوهم الذي كان عند حياة مت إطالق الرصاص عليه وحموه 
، فهكذا الشأن بالنسبة للوطن اجلزائر، فقد مت قتله والقضاء عليه عن طريق حمو رجاله املخلصني من احلياة رأسها

ؤية واضحة عَربت ا عن الواقع وعموما فالروائية محلت إيديولوجية الرفض والتغري، فكانت هلا ر  .أمثال بوضياف
وشخصية حياة كانت احملور ، أنواع القهر والتهميش واحلرمانل والثقايف والسياسي للبالد وإنكار ك تماعياالج

  .األساسي جلميع األحداث اليت وقعت يف الرواية ومعها تفاعلت مجيع الشخوص األخرى

مغامرات حب وعشق، وهو " حياة"هو شخص مزيف وكائن حربي ُمتخيل للروائية خاضت معه : خالد
يبدوا يل األن أيضاً أنين أتطابق مع خالد «وتشري إىل هذا بقوهلا" سدذاكرة اجل"البطل يف اجلزء األول " خالد"أيضاً 

وتقصد ذا األمر رواية ذاكرة اجلسد، فثمة شخصية قرأت رواية ذاكرة اجلسد ووقعت يف حب  3»يف تلك الرواية

                                                           

.120الرواية، ص - 1  
.130الرواية، ص - 2  
.187الرواية، ص - 3  
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إنين  يوم التقيت بك أصبح عندي يقني بأن حيليت ستطابق بطريقة أو بأخرى ِقصتك معي، حىت«الكاتبة فتقول 
   1»......ِخْفُتك، وكثرياً ما راودتين رغبة يف عدم االتصال بك

إال أا كانت حتُب خالد رمز اإلخالص "السي مصطفى" وكما مت الذكر سابقًا بالرغم من زواجها من 
، الذي شكله بوضياف، لرفع من شأن اجلزائر االستشاريملعىن الوطنية والتاريخ والذاكرة، كان من أعضاء الس 

فخالد كان حامًال .األوىل هاسدي نفسه الذي حيمله بطل روايتنفسه والتشويه اجل االسمفكان صحفي حيمل 
 .لرؤية إيديولوجية ثورية رافضة وساخطة على األوضاع السيئة للبالد، طاحمة للتغيري

والسي ا،ب مع بطل اجلزء األول من روايتهزوج حياة، والذي خانته يف مغامرة حُ  :السي مصطفى    
مصطفى تسلم مقاليد السلطة واستبد بالوطن، فهو صاحب شخصية ال تؤمن إال مبصاحلها الذاتية، ألنه املشرف 

عدًا نفعيًا ال خيدم إَال املصلحة الشخصية األول على تقسيم خريات الوطن فوظيفته اإليديولوجية سلبية محلت بُ 
  .حتت قناع الرموز الثورية

ودعائم، منطلقه هو خدمة  اإليديولوجي املنفعي له حقٌل فلسفي قائم على شروطوهذا النسق «   
الرباغمايت رفض أي تغري  االجتاهأصحاب هذا كما حياول  2» االجتماعيةمن العالقات  انطالقاالشخصية  املنفعة

أية فرص ساحمة لبسط نفوذه ومن مثة التحكم يف  استقالللألوضاع السيئة السائدة يف البلد، وإمنا حماولة 
  .االجتماعيميكانيزمات الفعل 

يف الرواية إمنا هي راجعة لضعف الوازع الديين " السي مصطفى"مور اليت اتصف ا وهاته األ   
يديولوجيات مرتددة، وهذا الرتدد إيديولوجية تتصارع مع اإل اً َخَلَق منه هذا األمر شخصية دائمواألخالقي، وبالتايل 

  .األخرى وهو يف احلقيقة دين إميان وإرشاد وخري

، وهو املناضل الشهم الذي مات شهيدًا من أجل الوطن كما "حياة"هو والد الساردة :السي الطاهر
ومل تكن له مهوم ، 3»كان من الذين يذهبون إىل املوت وال ينتظرون أن يأتيهم«ذكرت ذلك الروائية يف اجلزء األول 

وطنه فقد كان رمز اإلخالص للوطن والتضحية من أجله، فكان حاِمل لرؤية إيديولوجية ثورية رافضة سوى 
  .للهيمنة

                                                           

.180الرواية، ص - 1  
.57النسق اإليديولوجي وبنية اخلطاب الروائي، مرجع سابق، ص: ينظر، سليم بركان - 2  
.50ذاكرة اجلسد، مرجع سابق، ص: أحالم مستغامني - 3  
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وأتباعه العسكريني أصحاب التوجه الرباغمايت، وشخصية " السي مصطفى"نطالقًا من شخصية او      
متعارضة يف النص ونستنتج  يتجلى لنا بوضوح أفكار ورؤى و إيديولوجيات" السي الطاهر"و" خالد"، و"حياة"

   :اإليديولوجيات إىل قسمني مها انقساممن خالهلا 

مسلك اإليديولوجيا النفعية اليت شوهت الرموز الثورية وسخرا بشكل مفضوح ملآرا الشخصية،  ) 1    
  .يف كثري من األحيان لقضاء حوائجها كما شوهت معها رموز الدين وجعلته غطاء

مسلك النظام الفكري اهلادف لتغيري األوضاع السيئة يف اتمع والرافض لكل أشكال اهليمنة ) 2   
  .واالستغالل

  ".ناصر" وجند من بني الشخصيات أيضاً اليت كان هلا حضور ووظيفة فعالة يف الرواية شخصية   

وهو الذي طلب منها أن تكف عن الكتابة وتصمت وتنتحر ألنه يرى أا  الساردة،هو أخ :ناصرــف
ورفض البتة،  .تكتب لشعب ينتظر أن يتصدق عليهم الناس بالرغيف وذلك نظرًا ألوضاعه االقتصادية السيئة

الوطن يل كيف ُميكن تسليم بتاتعترب رمز الوطن، و " فحياة" وإهانةً  ازدراءواعتربه " السي مصطفى"زواج أخته من 
   .الذي مهه الوحيد مصلحته ولو على حساب الوطن "السي مصطفى"موعة من احملتالني أمثال 

فناصر كان مشغوًال بقضيته والبلد، حبيث أنه كان رافضًا لألوضاع السيئة اليت تعيشها اجلزائر خاصة    
غسل يديه من العروبة، وعلى   القوميةالوطنية، وإخالص أحالمه  بني خيباته«واألمة العربية عامة فتقول الروائية 

وبالتايل بسبب غريته الكثرية وخيباته الوطنية املتكررة وإزامات األمة ، 1»األصح توضأ لَيِجَد قضيته يف األصولية
« جند  بينهاليس فقط اجلزائر ومن العربية املتعددة حتول إىل أصويل فقد شغل باله مجيع قضايا الدول العربية و 

وإضافة إىل  2»حرب اخلليج جعلته يتشتت فقد نام وهو من أنصار صدام حسني، واستيقظ ليدافع عن الكويت
ر على لسان الروائية صقضية العراق والكويت كان ساخطًا على حكم األمة العربية ونظامها بشكل عام فيقول نا

  3»خر جمانني األمة نصف ُحكاِمها ُعمالء والنصف األهذه اهللا يف عون كان « 

وعمومًا فقد كان ناصر رمز للقوة ومنوذج للشاب العريب الطموح عامة، واجلزائري خاصة، واحلامل   
  .إليديولوجيا الرفض، وتغري نظام احلكم السائد أنذاك

                                                           

.133الرواية، ص - 1  
.134الرواية، ص - 2  
.132الرواية، ص - 3  
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هو السائق يف الرواية، رُجٌل طيب، قُِتل عند جسر يف مدينة قسنطينة من طرف أحد : عمي أحمد   
  .غتيال، كَرس حياته يف خدمة رجال السلطة والوطنيكن معنياً بذلك االملتمردين ومل ا

تذكرت أن يف تلك الرواية تستعري البطلة من خالد ديوان شعر «وهو صديق خالد تقول الروائية : زياد    
فزياد الشاعر الفلسطيين الذي محل ، 1»لصديقه الفلسطيين زياد الذي الينفك حيدثها عنه وعن شعره بإعجاب

األفكار الرافضة والطاحمة للتغري وحىت الساخطة يف بعض األحيان على الواقع العريب، ويتضح ذلك من خالل 
رجال السياسة والديبلوماسية وحكام العرب الذين جعلوا من أزمة فلسطني وضحاياها إشهاراً سخطه على 

  .للوصول إىل اد

، تتجلى لنا شخصية املثقف العضوي يف اتمع، " زياد"، " حياة"، " خالد"وانطالقًا من شخصية    
فيكون ذلك الفرد املتعلم الذي ميلك رؤية متكاملة  2»  اتمعيفيسخر نفسه خلدمة الشرائح الكبرية «وهو الذي 

  .الذي خيدم الوطن االجتاها حنو والثقايف والسياسي، ويتجه دائم االجتماعيوشاملة ومستقبلية عن واقعه 

  ."بوضياف"وجند من بني الشخصيات اليت أولت هلا الروائية عناية بالغة   

رُجٌل حنيف « الذي أبدعت فيه الروائية بوصفها حينما قالت عنه الرئيس اجلزائري : بوضيافـف  
 3»ظهره قليًال، وخشنت يداه كثرياً، وبانت عظام وجهه وعظام أصابعه  احدودبومستقيم، وفارغ كما هو احلق 

في إىل املغرب وعاد ليستلم احلكم يف اجلزائر، ، كما أنه كان من أبطال حرب التحرير، وهو الذي سجن أيضاً ونُ 
وفني بنزاهتهم وغريم بة من املثقفني والسياسيني اجلزائريني املعر م خنُ وبعدها قرر إنشاء الس االستشاري الذي يضُ 

جاء ليصلح وحياسب السلطة الفاسدة يف  ، وقد ائر من مأزقها السياسي والتشريعيالوطنية وذلك قصد إخراج اجلز 
فبوضياف كان رمز  ".علي بابا واألربعني حرامياً " البالد، لكنه دفع حياته مثنا لفساد رجاهلا الذين مستهم الروائية 

ديولوجية الرفض من أجل تغري األوضاع السائدة يف البلد، حبيث أنه لو ُخري بني اجلزائر الرجل الصاحل، احلامل إلي
  .والدميقراطية الختار اجلزائر كما عربت عن ذلك الروائية

جند بـأن الروائية كانت مولعة بشخصية هذا الرجل فوقفت عند أدق تفاصيلها، وذلك ألنه  كما     
اجلزائر، وأمنها وسالمتها، إال أن  استقالليشبه شخصية والدها املناضل الذي ضحى بأغلى ما ميلك من أجل 

  .يةئالرواارمني وأصحاب السلطة الفاسدة حطموا حلم اجلزائر، وحلم 

                                                           

.180الرواية، ص - 1  
.51، ص1984اجلزائر ) د،ط(واإليديولوجيا، املؤسسة الوطنية للكتاب ينظر، عمار بلحسن، األدب  - 2  
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وهو طرف ثالث يف عالقة احلب بني حياة وخالد، وهو الذي تعرفت عليه الراوية من : عبد الحق     
حب ذلك الرجل الذي   دون أن تتعرف عليه ، بعد أن اكتشفت أا خمطئة يف" أعمدة الزاوية " خالل كتاب 
كان يشغل وظيفة ـ عبد احلق، والذي قتل من طرف املتمردين كما قُتل كثرياً من الصحافيني ، ألنه  كان صديق ل

  .صحفي

فمرب، صديق محيم لبوضياف، مات بسكتة قلبية وهو نو هو بطل من رجال أول  :سليمان عميرات   
  .يقرأ الفاحتة على روح صديقه، وأختار أن ينام على قربه

وعلى العموم هذه أهم الشخوص البارزة يف الرواية، واليت أبدعت الروائية يف انتقائها وحتديد وظائفها    
حامل  اجتاه: إيديولوجيني يف الرواية ومها اجتاهنياإليديولوجية، وأبعادها ودالالا، واليت من خالهلا أيضًا جتلى لنا 

" سي مصطفى"على حساب الوطن، ومثله ولو براغمتية ال يهمه شيء سوى مصلحته الشخصية  إليديولوجيا
أخر محل إيديولوجيا الرفض والطموح والتغري  واجتاهواملتمردين،  واالنتهازينيوأتباعه من أصحاب السلطة الفاسدة 

، كما مثلت النخبة املثقفة " بوضياف"، " زياد" "خالد"، "حياة"الفاعلة يف الرواية أمثال وتبناه فئة من الشخوص 
ع السيئة يف منوذج املثقف العضوي الطامح للتغري، والرافض لألوضا  وغريمها" زياد"، " خالد"يف الرواية أمثال 

  .البالد

  

  : الزمن وداللته اإليديولوجية - ب

أمني العامل بأن الرواية إن أي حدث روائي ال بد له من أن خيضع ملبدأ الزمن، ويرى يف هذا الشأن حممود 
تارخيا متخيًال ذا زمنية متميزة خاصة داخل التاريخ املوضوعي يف بنيته احلديثة اخلارجية، بل أصبحت « احلديثة

التاريخ اإلبداعي الوجداين العميق املتخيل هلذا التاريخ احلدثي الذي جياوز هذه املظاهر احلديثة اخلارجية ليغوص يف 
أعماق مايدور يف ما وراء، ويف باطن ، ويف مابني اجلماعات والطبقات واألحداث والوقائع اجلزئية والعامة الذاتية 

هذا ما جنده قد ميز و.  1»وإيرادات وإيديولوجيات ومواقف واجلماعية من مشاعر وهواجس ورغبات وتطلعات
  .الرواية احلديثة وجعل منها ملتقى األزمنة يف حواريتها وتقاطعاا بني الزمن احلاضر واملستقبل

                                                           

.15جملة فصول، مرجع سابق، ص) ا وزمااالرواية املغاربية بني زمنيته(يُنظر، حممود أمني العامل  - 1  
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زمن فتتداخل  ريفجبل إنه جعل  «بالتسلسل الكرونولوجي لألحداث  كما مل يعد الروائي يهتم     
مع أحالم املستقبل يف حلظة من احلاضر يتم من خالهلا اللعب بالزمن على مستوى  ات املاضييخياالت، وتداع
  .،وذا يصبح النص الروائي لعبة زمنية بيد الروائي، وتقاطعات بني األزمنة 1»ترتيب األحداث

) 3و داللة الزمن االجتماعي، ) 2داللة الزمن التارخيي، ) 1: الرواية ثالث دالالت زمنية هي ومييز    
  .داللة الزمن النصي

 :                       داللة الزمن التاريخي )1

التاريخ إىل األعمال والنصوص األدبية اليعين هيمنة املوضوعة التارخيية على السياق  انتقالإن    
احلديث  «ا تعطي لألحداث طعم وموضوعية ال تؤثر على اجلمالية الفنية للنص، ويرى سعيد علوش التخيلي، وإمن

من إعادة تكوين الواقع  انطالقاالتارخيي من هنا، يواجه الواقع الذي مضى بواقع حاضر، مغذيا تطور حديثيه، 
  2»مبادة رمزية كتابية 

فنية فتعرضت لتاريخ اجلزائر وحكت لنا عن زمن قد استطاعت الروائية معاجلة تلك األحداث معاجلة و 
حادثة املروحة «: الثورة والكفاح والنضال بدءًا من احتالل فرنسا للجزائر  واحلديث عن حادثة املروحة فتقول

  3»دخول اجلزائر  آنذاكتذرعت ا فرنسا   واليت ا الداي وجه القنصل الفرنسي عصف الشهرية نفسها واليت

بعد معركة  الفرنسيني، ومقتل أحد قادة الثورة على يد 1830الوسائل الدفاعية سنة  وتذكرنا بتحطيم
زمٍن عندما شاء املفاوضون اجلزائريون أن جيعلوا فرنسا تغادر اجلزائر بعد  ، وترجعنا إىل1960 ضاربة يف مدينة باتنة

  .اجلزائر استقالليوليو تاريخ 5قرن وثالثني سنة ويصبح 

 1954فكان كزعيم أشعل ذات نوفمرب سنة « حياة بوضياف قبل االستقالل، فتقول وحتدثت عن      
، وبعدها حتدثت عن مطاردته، وإلقاء القبض عليه هو ورفاقه، وخطف طائرم 4»الشرارة األوىل للثورة التحريرية 

  .، وهي تعرب أجواء البحر األبيض املتوسط يف رحلة تقلبهم من املغرب حنو تونس1956سنة 

فهذه بعض األحداث التارخيية قبل االستقالل، وتستمر الروائية يف تصوير األحداث بعد االستقالل،      
السلطات العسكرية تعلق حظر « اليت تُعترب مبثابة ذحبة قلبية فتقول يف هذا الصدد  1991فتصور لنا وقائع 

                                                           

أيديولوجية الزمن يف رواية الشمعة و الدهاليز لطاهر وطار، أشغال امللتقى الدويل اخلامس يف حتليل اخل: ينظر، البار عبد القادر - 1  
.28، ص1981، 1يف املغرب العريب، دار الكلمة للنشر، بريوت، ط يديولوجيااإلو الرواية : سعيد علوش - 2  
.143الرواية، ص - 3  
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ثة املاضية، وجبهة اإلنقاذ تعلن شخصًا خالل األيام الثال 469 اعتقالالتجول إىل ما بعد عيد األضحى، 
مفتوح، حضور عسكري مكثف حول املباين الرمسية واملساجد،  واالعتصامالعصيان املدين، وبدء اإلضراب 

  1»بعة للنقل احلضري، استعداد ملسرية ضخمة على العاصمة على الباصات التا لالستيالءعمليات 

امليه (حماصرة خميمي  استمرار«فتقول  1991 حزيران15وتصور أحداث خارج اجلزائر وقعت سنة     
وعني احللوة الفلسطيين من طرف اجليش اللبناين والعراق يقوم باعتقال عشرات املصريني وتعذيبهم ) وميه

الكويت، إسقاط  رمااعاإلعدامات مستمرة يف الكويت يف حق الرعايا العرب، إنفراد الشركات األمريكية بإعادة 
  .2»ديون مصر 

مثة دخول البالد يف متاهة دستورية،  زمن وفاة الشاذيل بن جديد ومن 1992يناير 11لتاريخ  وتتعرض 
من السلطة مبجيء  بلله، عندما أصبح بن بللة رئيساً، مث إزاحة بن 1963وإلقاء القبض على حممد بوضياف 

يق رصد مظاهرات كما حتدث عن الواقع املزري الذي أصبحت تعيشه اجلزائر يف الثمانينات عن طر .بومدين
  .1988وأحداث 

، واليت تُعرب عن وعموما هذه بعض األزمنة التارخيية اليت رصدا لنا الروائية وصراعاا اإليديولوجية       
حماولة تفاعلها  وكذا. ؛ وهذا كله راجع إىل الوعي الثقايف والسياسي للروائية االستقاللستقالل وبعد االزمن قبل 

  .مع الواقع اجلزائري وحماولة فهمه والتعبري عنه

  :داللة الزمن االجتماعي) 2

  .االجتماعي، أي البنية الروائية بتارخيها االستقاللوفيه يتم تصوير واقع اتمعات بعد 

  .ليةمن حرمان وبؤس وفساد، وخرافات، ومعتقدات با االجتماعيوقد تعرضت الروائية لواقع اجلزائر 

يا فغنياء، خاصة أصحاب السلطة واملاكما أشارت الروائية إىل زمن الفوارق الطبقية بني األ     
فهؤالء الذين تكتبني « : واملتمردين، والفقراء الذين هم حباجة إىل أن يتصدق عليه البعض برغيف فتقول الروائية

    3»من أجلهم إم ينتظرون أن يتصدق عليهم الناس بالرغيف 

                                                           

.155الرواية، ص - 1  
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والتمرد، ويظهر هذا التمرد يف أعمال شرحية من اتمع، متردوا على أوضاع البالد  لالحنرافوتتعرض     
  .السلطة ألغراضهم الشخصية واستغلوافنشروا اخلراب والفساد 

  : داللة الزمن النصي) 3

الداللية اليت ميكن أن ينجزها التوظيف اإلمجايل للعنصر البنائي  األبعادوذلك من خالل البحث عن      
، لفية فكرية إيديولوجية يل دائما على خالتأليف الفين ليست بريئة بل حتُ  وتقنيات« .الزمين يف النصوص الروائية

شحون بالداللة عن املسار اخلطي للحكاية هو العنصر امل بابتعادهاالذي تعرفه أحداث القصة  االنزياحولذلك فإن 
 La(الزمين االستغراق:ومن هذا املنطلق سيتم الوقوف على حمورين أساسيني لداللة الزمن النصي ومها 1»

durée temporelle(  ، النظام الزمينو(L’ordré temporelle)  

  :الزمين االستغراقونبدأ أوًال مع      

وزمن  الرواية،وال بد فيه من تناول زمن     :)(La durée temporelle الزمني االستغراق) أ
  .السرد، فزمن الرواية خاص باألحداث وزمن السرد خاص بالكتابة

سرعة السرد قائمة على القياس الزمين أي مدة الرواية بالقياس املكاين أي «ويرى جنيب حمفوظ أن     
يام والشهور والسنني، واملسافة الكتابية مسافة الكتابة، أما مدة الرواية فتقاس بالثواين والدقائق والساعات واأل

من هذا ميكن مالمسة عدد كبري  وانطالقا، 2»تقاس بالسطور فسرعة السرد هلا أنواع وهلا تأثري يف سري األحداث
                             :من التقنيات احلكائية كما عددها جريارجينت وهي

، وكل )science(، املشهد)l'ellipse(قطع، ال)pause(، الوقفة)sommaire(اخلالصة      
  .هذه األمور هلا عالقة وطيدة بوترية سرد األحداث يف الرواية من حيث درجة سرعتها أو بطئها

وميكن تسميتها بامل، وهو سرد أيام عديدة أوشهور أو ): sommaire( الخالصة*1      
سنوات من حياة شخصية بدون تفصيل لألفعال أو األقوال وذلك يف بضعة أسطر أو فقرات قليلة، وتكون معادلة 

   3زح  <زن: اخلالصة على النحو التايل

                                                           

.326ضوء االُبعد اإليديولوجي، ص يف الرواية املغاربية تشكل النص السردي: إبراهيم عباس - 1  
.15،ص1985، 1قضايا السرد عند جنيب حمفوظ، منشورات دار الكتاب البناين، مكتبة املدرسة، ط: وليد النجار  - 2  
.15نفسه، ص املرجع - 3  
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أسبوعاً بعد آخر، موتاً بعد  «ستخدمت تقنية اخلالصة يف روايتها ومثال ذلك قوهلا وجند بأن أحالم قد ا
، 355، ص337، ويتكرر ذلك يف عدة صفحات من الرواية ص1»آخر كنت أعي أنين أعيُش ُعمرًا بعد آخر

  .اخل.....18ص

  0=س ، زح= دلتها زناومع): pause( الوقفة *2

عند مقطع من النص  ؛ أي الذي ينتجوالتوقف حاصل من جراء املرور من سرد األحداث إىل الوصف
  .2الروائي تطابقه دميومة الصفر على نطاق الرواية 

واستعملته الروائية يف وصف خالد املزيف الكائن احلربي الورقي، ويف مواضع متعددة من الرواية فتقول 
ويتكرر ذلك يف عدة .3»وأنا أرى الشوارع قد عادت إىل حياا الطبيعية  باالطمئنانشعرت ..... «أحالم 

  اخل.....12، 15، 73، 74، 177، 181ص: فحات منهاص

وهو قطع زمين ُيشار إىل مدته ببعض الكالم مثل بعد سنتني وهذا قطع حمدد ): l'ellipse(القطع *3
)l'ellipse déterminée ( ُشار إىل مدة القطع فيكون هذا قطعاً غري حمدد ويف بعض األحيان األخرى الي
)l'ellipse indéterminée(4 وجند يف الرواية مناذج كثرية للقطع منها ، )) بعد مثانية عامًا من

، وتتكرر النماذج يف عدة صفحات يف الرواية كــــــ 6))عندما قرأت كتابك منذ ثالث سنوات((،  5))االنتظار
  اخل....365، 337، 341ص:

وزمن الرواية، يتضمن مواقف حوارية يف  السرد،وهو حوار مساوي بني زمن ):science(المشهد  *4
  .7أغلب األحيان، أي مدة املشهد يف الرواية تعادل مسافته يف الكتابة

ماذا تستهلك عدا ((وهذه ميزة ميزت رواية فوضى احلواس، فمثًال جند ذلك أثناء لقاء حياة خبالد 
  ....أستهلك الصرب والصمت....: السجائر ؟ جييب ضاحكاً 

                                                           

.339الرواية، ص - 1  
.90مدخل إىل نظرية القصة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،ص: ينظر، مسري املرزوقي، مجيل شاكر - 2  
.256الرواية، ص - 3  
.90مدخل إىل نظرية القصة ،ص: ينظر، مسري املرزوقي، مجيل شاكر - 4  
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  1....))ترسم ذه األحاسيس الثلجية؟ وكيف ميكنك أن

 اخل....21، 22، 53، 54، 70، 172، 173: ويتجلى املشهد يف الرواية يف عدة صفحات

  ):L’ordre temporelle(النظام الزمني ) ب

أو الرتتيب الزمين للنص الروائي على املقارنة بني ترتيب األحداث يف النص الروائي  النظام،وتقوم دراسة 
  .   2وترتيب تتابع هذه األحداث يف الرواية

  .يف فوضى احلواس، حيث تصرفت يف تنظيم أحداث روايتهاوقد اعتمدت ذلك 

روي تسلسل وقد يتابع ال) Distorision(ويطلق على الرتتيب الزمين أيضًا مصطلح التنافر 
األحداث طبق ترتيبها يف الرواية مث يتوقف راجعا إىل املاضي ليذكر أحداثًا سابقة للنقطة اليت بلغها يف سرده، 

  :وهناك نوعني من التنافر الزمين

وهي ختلق حالة انتظار للقارئ ملا سيأيت به السرد فيما بعد من ): prolepses(السوابق)1     
  .  3تطور األحداث أو تغري مسار يف الشخصية الزمنية

وأشرح له  «وأحالم بنت روايتها على تشويق للقارئ ملا سيأيت يف الرواية من أحداث من ذلك قوهلا       
  .4»د قليلوإمنا لرجل سيدفن بع...... أن علبة السجائر ليست يل

عملية سردية تتمثل يف إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية اليت بلغها ): Analepsies(اللواحق) 2   
على شكل متفاوت حبسب رغبة ... «، ويأيت )Extrospection( االستذكارالسرد وتسمى أيضًا عملية 

  .5»لرواية األديب يف األخبار، وأمهية األخبار كحامل إيديولوجي بالنسبة لشكل أحداث ا

  بعدما  1830يوليو من صيف5نا رست سفنها احلربية ذات فهُ ....«وتعود أحالم لتتذكر املاضي فتقول 
                                                           

.174الرواية، ص - 1  
.35قضايا السرد عند جنيب حمفوظ، ص: وليد جنار  - 2  
دارسة يف بنية الشكل الطاهر وطار وعبد اهللا العروي، وحممد العروسي (تقنيات البنية السردية يف الرواية املغاربية : إبراهيم عباس -

105، ص2002مشوارات املؤسسة الوطنية لإلتصال اجلزائر ) املطوي 3  
.358الرواية، ص - 4  
إبراهيم -  
.335الرواية املغاربية تشكل النص السردي يف ضوء البعد اإليديولوجي، ص: عباس  5  
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  1»مت حتطيم الوسائل الدفاعية املتواضعة املوضوعة يف مسجد سيدي فرج 

فيسرتجع  ،فيه التفاعل بني املاضي واحلاضر ، ويتم االرتدادويسمى : fréquences)(التواتر        
الراوي أحداث املاضي عن طريق املزاوجة بني املاضي واحلاضر معتمدًا على الذاكرة يف تصور األحداث ، وله فيه 

  2.واحلشو واالستطرادفائدة كبرية إذ يعفي الراوي من السرد اململ 

مع كل ذلك أن احلب يتأقلم «ما حدث عدة مرات روي عدة مرات مثل قول الروائية  ارتدادوجند      
 وارتداد،5»أنا اليت خريت عناوين احلب مجيعا  «، 4»جلست أمام أمكنة احلب الشاغرة  « ، 3»احلاالت

على حلوم  االنقضاضماذا يفعل الناس صباح عيد األضحى غري « مثلماحدث عدة مرات وُروي مرة واحدة 
 »فيُفرغ سالحه يف جسد بوضياراح «ماحدث مرة وحكي عدة مرات مثل  وارتداد،6»اخلرفان سلخًا وتقطيعًا 

  .8))كانت اجلزائر تتفرج مباشرة على اغتيال أعالمها(( ، 7

هذا كله عن الزمن ودالالته والذي يعترب ذا أمهية كبرية بالنسبة للرواية، كونه ميثل روح الرواية، وقلبها      
 .النابض ، وبدون الزمن تفقد األحداث حدثيتها وحركيتها

  :المكان ودالالته اإليديولوجية .ج 

كان يف يعترب املكان هو الذي جتري فيه أحداث الرواية، وقد ميزت جوليا كريستيفا بني نوعني من امل   
فاألول يتصل بالبنيات اخلطابية اليت من خالهلا تتحدد مكان جغرايف قار، ومكان رمزي « :النص الروائي ومها

أيًا كانت واملكان اجلغرايف متصل مباشرة بالواقع  االجتماعيةحلقبة عالقة بالوضعيات احلقبة التارخيية، كما أن هلذه ا

                                                           

.143الرواية، ص - 1  
.91نظرية القصة ،ص إىلمدخل : مسري املرزوقي ، مجيل شاكر - 2  
.293الرواية ، ص - 3  
.324الرواية ، ص - 4  
.173الرواية ، ص - 5  
.200الرواية ، ص - 6  
.336الرواية، ص  - 7  
.337الرواية ، ص  - 8  
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من إشارات النص، واملكان الرمزي هو ذلك الفضاء التخيلي اجلمايل الذي يستطيع مجع  انطالقااخلارجي 
  .1»التناقضات عرب املوجودة يف الواقع تتمظهر على شكل نصوص أدبية روائية 

ويف رواية فوضى احلواس جند بأن املكان اجلغرايف القار الذي وقعت فيه أغلب وأكثر أحداث الرواية     
هو قسنطينة وهو األهم يف الرواية، وقد أبدعت الروائية يف نقل ممارسات الشخصيات وأفعاهلا يف مدينة 

ا محلت قسنطينة بعض صور ، ومن خالل قسنطينة جتسد لنا بعض الرتاث املوجود يف اجلزائر ، كم"قسنطينة"
أعود ... جاء العيد ولقسنطينة عيد آخر «فتقول الروائية  االنتهازينيمن بعض  واالستبداداملهانة والبؤس واإلجرام 

أتنفس ....نكسارات ها أنا أض من حتت أنقاض احللم، ها أنا أض ن حتت ااالنكساراتإليها بقلب متعدد 
  .2» .....ام هائل من األوهامركمن حتت 

ومبا أن جممل األحداث يف الرواية وقعت يف قسنطينة، فإن قسنطينة صورة مصغرة للوطن ككل فهي    
تعكس اجلزائر بكل صراعاا وتناقضاا االجتماعية والثقافية والسياسية وعلى غرار قسنطينة جند بعض األحداث 

، وتقرأ بعض األدعية، والقرآن الكرمي، كما واالنتفاضاتاليت وقعت يف العاصمة، أين كانت تقام بعض اإلشعارات 
جند وقوع بعض األحداث يف بعض األمكنة املوجودة يف العاصمة يف حد ذاا، شارع العريب بن مهيدي املتفرع 
عن ساحة األمري عبد القادر، وشاطئ سيدي فرج مبنشآته السياحية، وعلى سبيل ذكره ترجع الراوية الذاكرة إىل 

سيدي "عن احتالل اجلزائر ، كون سيدي فرج هو املرفأ أو املكان الذي دخلت منه فرنسا للجزائر، و احلديث
لويل صاحل ال زال الناس يرتددون على ضرحيه وهذا يعكس بعض الطقوس والعادات والتقاليد للمجتمع  اسم" فرج

  .القسنطيين خاصة واجلزائري عامة

ين ختتلف األحداث وطريقة العيش عن قسنطينة ، ففرنسا أ" يف فرنسا " وبعض األحداث اليت وقعت 
كالسي " لبعض األفراد، وأصحاب اإليديولوجية النفعية  واالطمئنانمكان حيمل داللة املتعة والسعادة 

  .أين مت فيه اللقاء بني العشيقني وتطورت األحداث" السينما"وجند أيضاً قاعة ".مصطفى

واألحداث اليت وقعت يف املقربة كانت بني ناصر وحياة، وكانت  "املقربة " وجند حيز مكاين أخر هو 
السبيل لذكر بعض األحداث اليت وقعت يف املاضي أثناء الثورة، وبعض طقوس األفراد املتوارثة يف قسنطينة  " املقربة"

األعياد إحدى ومما زاد من اندهاشي أن ال تكون زيارة قرب أيب يف  «كزيارة املقربة يف األعياد فتقول الروائية 
رؤيا ختتلف عن  وذا فقد محلت املقربة بُعدًا إيديولوجياُ جسدته شخصية ناصر اليت كانت حتمل 3».....عاداته

                                                           

، 2001 )د ط(،منشورات احتاد الكتاب العريب اجلديد،مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري : عبد القادر بن سامل -
.90ص 1  
.131الرواية، ص - 2  
.131الرواية، ص - 3  
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رف قسنطينة، فقد كان يرفض رفضًا زيارة القبور و األضرحة ويرى فيها عادة غري مستحبة ما كان سائد يف عُ 
  .وخاصة إذا تعلق األمر باملرأة

يز ا األمكنة البارزة يف الرواية واليت محلت داللة وطنية، تبني لنا من خالهلا الظروف اليت ميُ هذه بعض 
حرك األساسي لكل هاته األمكنة هي الشخصية، ألنه بالشخصية يتم إدراك ماهية ويعيشها اتمع اجلزائري، 

ُ
و امل

  .اً الداللة اإليديولوجية اليت حيملها املكان والزمان مع
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 من عرض املدخل التمهيدي  اً ءم املسار الذي قطعه بدتم به هذا البحث هو وقفة ائية لتقييوآخر ما خيُ         
  :التاليةالنظري، وصوال إىل الفصلني التطبيقيني وذلك وفق مجلة االستنتاجات نوجزها يف النقاط 

نستنتج أن اإليديولوجيا نسق منتظم من األفكار اليت يتفاعل وينسجم معها اإلنسان وفق ما متليه  )1
عليه الشروط االجتماعية والفكرية كما أن هاته اإليديولوجيا ال تفارق اتمع بل هي متمكنة فيه والزمة له ودالة 

 . نية التمثيل واحلضور  على مستوى األعمال الروائيةأيضا عليه ، وحضورها على املستوى الواقعي يعطيها إمكا
إن رواية فوضى احلواس فتحت لنا عاملا للقراءة واملتعة كوا مزجت املكون السردي باجلانب  )2

اإليديولوجي ، كما كشفت لنا عن بعض التوجيهات اإليديولوجية السائدة يف اتمع اجلزائري قبل وبعد 
 .االستقالل
 عاش الذي اتمع اجلزائري صادقة اجتاه وضى احلواس عرب لنا عن رؤية فنيةإن مضمون رواية ف )3

 .األزمة بكل ويالا وحلظاا وهاته األزمة كانت وليدة النص الذي بني أيدينا
ملعرفة اجلوانب التارخيية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية  إليها وثيقة ميكن الرجوع يعترب النص )4

 .قد اعتمدت الرؤية النقدية للواقع اجلزائريالوثيقة   وهاتهاملتعلقة بالوطن ، 
هي انعكاس للوعي الذي متلكه الروائية تعترب الرواية وجهة نظر حول اتمع اجلزائري وتارخيه وبالتايل  )5

هذا الوعي الذي نتج عن طريق قناعات إيديولوجية كان هلا بالغ األثر يف تشكل مضامني الرواية كالواقع املعيش 
بكل تفاعالته وتناقضاته والذاكرة التارخيية واخليبات الكبرية لروائية كوا فرد من اتمع ، وتتجلى تلك اخليبات 
أكثر من خالل شخوص الرواية كحوامل لتلك اخليبات على مستوى النص، وكذا الوطن والواقع االقتصادي 

بطريقة تتيح  هغري ، والرتاث اجلزائري وحماولة استثمار فض واملطالبة بتوموقف الروائية منه الدال على الر والسياسي 
 .للقارئ تعدد القراءات والتأويالت

متناقضني أحدمها حامل  إيديولوجينيول والغوص يف فضاء الرواية جتلى لنا اجتاهني من خالل التج )6
آخر حامل إليديولوجيا الرفض  واجتاهيف البلد، ائدة لإليديولوجيا براغمتية نفعية رافضة لتغري األوضاع السيئة الس

 .واالستقاللوالتغري الطامح لتغري األوضاع وكل أشكال اهليمنة 
إن احلضور اإليديولوجي يف النص الروائي جتلى لنا من خالل خطابات الشخصيات وذلك عن  )7

 .رغبات كل شخصية يف النص وهو حضور مباشر لإليديولوجيا يف النصو طريق أفكار وميول 
محله من دالالت إيديولوجية فقد ُوظف يف  ري املباشر فتجلى عن طريق الزمن وماأما احلضور غ )8

خر رموز وإيقونات ، واملكان الذي محل هو اآل)املاضي، واحلاضر(النص كوسيلة لتعرية الواقع بكل مفارقته الزمنية 
عملية التأثري والتأثر بني الشخصيات كوا احملرك األساسي لتلك األمكنة يف الرواية وكذا  من خالهلا حدثت

     .  األزمنة
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                                                                          :Disorderفوضى 

  :Idéologie                                                                              ايدولوجيا

 :La durée temporelle                              الزمني االستغراق

    sommaire:                                                                          الخالصة

                                                                                         :pauseالوقفة

  l'éllipse  :                                                                                  القطع 

                                                                                    :scénceالمشهد 

                                                          :l'order – temporel النظام الزمني

                                                                                :prolepsesالسوابق

  Analepsies:                                                                            اللواحق

  frequencies :                                                                            التواتر

                                                                              :Distorisionالتنافر 

  :Etrospéction                                                                     االستذكار

                l'éllipse :                                                           قطع محدد 

determine                                                                                         

 l'éllipse                                                          غير محددقطع 

indéterminée                                                                                 

  :piction                                                                               زمن الرواية 

                                                                            :Narrationزمن السرد
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  القرآن الكرمي برواية ورش      �

  المصادر والمراجع: أوالً 

ا دار دراسة تطبيقية لرواية جهاد احملبني جلروجي زيدان منوذج(حتليل اخلطاب األديب : إبراهيم صحراوي •

   1999، 1األفاق، اجلزائر، ط

          اجلدلية التارخيية والواقع املعيب منشورات املؤسسة الوطنية لإلتصال(الرواية املغاربية : إبراهيم عباس  •

  2002، )د،ط(     ،  اجلزائر

تشكل النص السردي يف ضوء البعد اإليديولوجي، دار الرائد للكتاب، (الرواية املغاربية   :إبراهيم عباس •

  ,2005، )د،ط(اجلزائر، 

دراسة يف بنية الشكل، الطاهر وطار وعبد اهللا (تقنيات البنية السردية يف الرواية املغاربية :  إبراهيم عباس •

 .2002، )د،ط( العروي وحممد لعروسي املطوي، منشورات املؤسسة الوطنية لإلتصاالجلزائري ،

  .، اجلزائر2007، )د،ط(، ANEPفوضى احلواس، منشورات  -: أحالم مستغامني  •

 .1993، اجلزائر، ) د،ط(ذاكرة اجلسد موفوم للنشر :أحالم مستغامني   •

 .1990، )د،ط(بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف ، بريوت، : حسنحبراوي  •

أساس البالغة حتقيق مزيد نعيم وشوقي املعري، مكتبة لبنان، : جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري  •

 .1998، 1ناشرون بريوت، ط

املؤسسة العربية ) 1996_1800(مصادر األدب البنائي يف العامل العريب احلديث : زيدانجوزيف  •

 ).د،ت(، 1للدراسات والنشر، ط

املعاين املتعددة لإليديولوجيا يف املاركسي، ترمجة، حممد سيال وعبد السالم بن عبد : جوزيف غورفيتس •

 .1998، 1العايل، دار توبقال، ط

، 1عند جنيب حمفوظ، منشورات دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة، ط قضايا السرد: وليد النجار  •

1985.  

، 1النقد الروائي واإليديولوجيا، دار املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط: محيد احلمداين •

1985. 
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هنداوي، احملكم واحمليط األعظم حتقيق عبد احلميد : أبو احلسن علي ابن إمساعيل بن سيدي املرسي •

 .، دار الكتب العلمية2ج

 .1902، 1حممد بن يعقوب الفريوز أبادي، قاموس حميط احمليط، دار اجليل، بريوت، ج: جمد الدين  •

 .1984، 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ط: جمدي وهبة كامل املهندس •

 .2001، 1ر ، لبنان، طدار الفكر للطباعة والنش: حممد ابن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح  •

ه، 1420، 1، ط1مشاهري العامل، املوسوعة الثقافية العامة، دار اجليل، بريوت، ج: حممد التوجني  •

1999. 

 .1486، 1الرواية العربية بني الواقع واإليديولوجيا، دار احلوار، ط: حممود أمني العامل  •

 .2000، 1، ج1لسان العرب، ناشرون بريوت لبنان، ط: إبن منظور •

نبيل رمزي، سيسولوجيا املعرفة جدل الوعي والوجود االجتماعي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،   •

 .2001، )د،ط(

دراسات تطبيقية يف الفن الروائي، إحتاد الكتاب العريب دمشق، : مزايا الرواية: عادل فرحيات  •

 .2001، ) د،ط(اإلسكندرية، 

 .1983، 1ار التنوير بريوت لبنان، طد: مفهوم اإليديولوجيا: عبد اهللا العروي  •

مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري اجلديد، منشورات احتاد الكتاب العرب : عبد القادر بن سامل •
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