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The childish imagination in the autobiographical novel  

"Sirat El Mountaha" toWacinyLaaradjas a case study. 

 *د/ جميلة روباش

 جامعة محمد بوضياف باملسيلة

 (الجزائر) 

djamilaroubache7@gmail.com 

 

 معلومات المقال :الملخص

 وصالنص تحليل في بالغة أهمية فيها نولي والتي النقدية، الدراسات ضمن الدراسة هذه تندرج      

 فيها كليش دالة، روائية متاحات من تحمله ملا الثقافية، أنساقها تفكيك خاللها من محاولين السردية

 الذاتية ةالتجرب من تجعل التي ألادبية، إلابداعات هذه ملثل املميزة الخصوصية الذاتي السير ألاسلوب

 على لذاتيا السير التعبيري  إلايحاء هذا ينعكس حيث الحياتية، التجارب مختلف تمثل في أساس معيارا

 دراسةال هذه تهدف لذلك السردية، البنائية العوالم داخل البيني الصراع من تجليات بوجود الرواية

 لفمخت يحتوي  أن يمكنه ملهما،  إبداعيا نموذجا" ألاعرج لواسيني" الروائية املدونة من الاتخاذ إلى

 .والتفكيك للتحليل إخضاعها من يهإل نسعى ما وهو الذاتية، السير الروايات

 تاريخ الارسال:

60/60/2021 

 تاريخ القبول:

06/60/2021 

 :الكلمات المفتاحية

 املتخيل الطفولي: 

 السير الذاتي: 

 رواية سيرة املنتهى 

Abstract :  Article info 

       The art of autobiographical writings is considered as the closest to the spirit of 
the writer. Retrospectionis a complex mental process linked, in the same time, to the 
past as a distance instance in time and to the present as the motivator to the process. 
Retrospection ofchildhood through writing constitutes a challenge in terms of 
language, structure and choice. The novel "Sirat El Mountaha" toWacinyLaaradjis 
the best example ofthat Retrospection.The novel "Sirat ElMountaha" 
toWacinyLaaradjbranches out into titled and numbered fragments that combine into 

Received 
60/60/2021 

Accepted 
06/60/2021 

Keywords: 

 Utobiography 

 childish imaginary  

                                           
 املؤلف املرسل. -*



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

261 

 

- أنموذجا – سيرة المنتهى عشتها كما أشتهي لواسيني األعرج المتخيل الطفولي في الرواية السير ذاتية  

a single narrative passage related to the experiences that the narrator –author- lived 
in its space in Tlemcen. These spaces accommodate a moment of retrospection. 

 Ultimate biography  

 مقدمة: 

يعدد فن السددددددددددددير الددذاتيددة أقرب أنواع الفنون ألاخره إلى روم ألاديددح، فهو أوقر منددايقدده حرارة وتوقدددا وتدد  يرا، إذ ل س 

من شددددددىيء لده ألاديح أوقر أهمية من تجاربه ة، لقوة تدخلها في صددددددياوة هددددددخصدددددد ته وتوجيهها فضددددددال عن إسددددددهامه الخطير في 

 دفعه نحو الاحتراف.

ذهنية مروبة ترتبط على املسدددتوه نفسددده باملاسددىي ومسدددافة ةمنية منقضدددية وبالحاضدددر الذي هو  إن الاسددتذرار عملية

الباعث عليه والحافز املوجح له، مثلما يمكن إن نره الاستذرار في عالقة شعورية مروبة أيضا بالذوره من ناحية وبالذاورة 

واء تعلق ألامر بدالدذوريات أو املشدددددددددددداهد أو التصددددددددددددورات من نداحيدة أخره ولهدذا يمكن اعتبدار الوقدا ا في ارتبداا ما مدا ذور )سدددددددددددد

 وذلك( أوضاعا مادية منتهية في الزمن وساونة على نحو ما في املكان.

إن استذرار الطفولة من خالل الكتابة تعتبر تحدي وأوله أن يبدأ من ترويح لغة على يبيعة التذوير ونوعية الذوره ال           

ووذلك من حيث السبك واختيار تعبير معين لنقل الشعور باالستذرار لتلك الطفولة يعتبر عملية من حيث الت ليف فقط بل 

ذهنية معقدة مهما بدت في الظاهر مستقيمة تلقائيا بدءا في اختيار اللفظ املناسح مجاةيا ران أو وير مجاةي إلى تضمين 

ر باألهمية أو باالعتبار الذي والبا ما يصبح محموال الشعور الخاص ب همية تلك الطفولة بالنسبة ملستذور أيوارها وشعو 

لغويا ينفث إلاحساس الذاتي بما ال يحصىى من العوايف التي تصاحح العملية بصورة مدروة أو وير مدروة أننا ال نت مل في 

وحي لنا اق فتاستذرار يفولتنا صورة شمسية التقطناها لوجودنا في ةمان معين ووقعنا عليها بالصدفة أو وجدناها باالتف

اللقطة املدروة منها عندئذ بما قد توحي به من العوايف والذوريات )الرؤية البصرية في عالقتها بالوجدان الذاتي الخاص (بل 

نقوم من خالل الكتابة )السبك اللغوي( باستبطان تجليات ما يمن تسميته باملجال الطفولي الذي هو مجال الاستعادة )ال 

ما في محاولة شعورية مضنية إلدراك معنى الطفولة التي عشناها من جهة ومده قدرة الشخصية على الرؤية في اللقطة ( 

التمييز أو الاختيار بين مراحلها وأيوارها وذورياتها من جهة أخره وعموما فإن الاحتكام إلى حقيقة مفترضة ماال يرتبط بالسجل 

 ق واملقارنة وتقليح البحث في ألاحوال وألاوضاع.ألادبي والذاتي بل يسجل التاريخ ألنه يقوم على التحقي

لذلك فالقارئ املتمعن للتقينيات الردية التي تقوم عليها رواية )سيرة املنتهى( للروا ي الجزائري القدير )واسيني ألاعرج(   

ساني تاريخ إلانسيجدها حافلة بآلة الاستحضار )الاستباق(، ملا لهذه آلالية من خصوصية سريدة تساعد في فهم دوليح ال

عامة والطفولي خاصة، وتحميله دالالت ال متناهية من املعاني الظاهرة واملضمرة، لها مرجعياتها في الذاورة الذاتية 

 والاجتماعية للمؤلف، وهذه الخصوصية السردية تقودنا لطرم ا إشكالية التالية:

 ي في الرواية؟احتوتها داللة الاستحضار الطفول_ ما هي ألابعاد الداللية التي 

 _ ويف يمكن أن تسهم هذه التقنية السردية في فهم متغيرات الواقا الذاتي والاجتماعي للمؤلف؟

 _ فيما تكمن تجليات هذه املشاهد السردية املسوحاة من عمق املاسىي الطفولي للمؤلف؟

  تقنيات السرد باالستحضار الطفولي.2

 :آلية السرد باملشاهد الطفولية 2.2

ينطلق الكاتح في العودة إلى املاسددددددىي من ةمنه الحاضدددددددر بطبيعة الحال بحيث يمكن اعتبار هذا الحاضدددددددر داللة وجود            

)ال عدم( وحضدددددددددور )ال ويبة( في الوقك نفسددددددددده الكتابة بالنسدددددددددبة إليه اعتمادا على تصدددددددددور قصددددددددددي أو مضدددددددددمر لحظة تكثيف 

التي يصدطنعها لذلك إلى ماضيه وتعود به على املستوه نفسه لعملية معنوية وشدعورية معقدة ت خذ الكاتح من خالل اللغة 
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جميلة روباش ،د    
 أنموذجاسيرة المنتهى عشتها كما أشتهي لواسيني األعرج 

إلى حاضره وهو يقوم أ ناء هذه العملية باستحضار مختلف الوقا ا التي يود استحضارها سواء في ارتبايها بحادث معين أم 

عادتها وما د اسدددددددددتراامل في انفصدددددددددالها عنه أي ملجرد التذوير والاسدددددددددتعادة املنفلتة من جميا القيود الشدددددددددعرية املرتبطة بالذوره 

يجح الانتباه إليه هو أن الكاتح )الذات املتلفظة( في املقام ألاول ذات منفعلة متفاعلة )فضددددددددال عن اتهامنا قضددددددددية تتصددددددددادم 

فيها العوايف وألامنيات واملشددددددددتهيات (تتولى من تلقاء نفسددددددددها ةمام املبادرة والتحكم في سددددددددرد ما تراه قابال لالسددددددددتعادة أي أن 

الكاتح بماضيه في عملية الكتابة هو لحظة بوم واستذرار أو ت مل واستحضار أو رل ذلك جميعا من حيث تداخل ما ارتباا 

مختلف العوايف الذاتية الخاصدددة اللصددديقة بالذوره من جهة وبطبيعة الاسدددتعادة في الزمن الحاضدددر الذي يسدددتعاد فيه من 

الة وضددددددددددددعا معنويا مروبا اعني الانفعاالت املرتبطة بالذوره وما أ رت جهدة أخره )ألننا في الواقا نع   بعوايفنا في هذه الح

في نفسدددددها لحظة الوقوع في املاسدددددىي ماسدددددىي الذوره والانفعاالت الناجمة عن عملية الاسدددددتذرار على بعد ومسدددددافة في الحاضدددددر 

قيق للفظ وصياوة املعنى )تححاضر الكتابة (وما أن الكتابة هي نظام لغوي ذهني ال يتحدد بروبة الكاتح وحدها في ترويح ا

ي ظالتواصدل( وذلك بمعاييرها التروييية والصدرفي والنحوي نظرا لطبيعتها املعمارية الناةمة للت ليف والتواصددل والتبادل اللف

 ومعنى هذا أن الكتابة أيضا ل سك عملية ميكانيكية صرف بل ويمكن لها الحضور في وثير املجاالت.

ون منها فسددددددددديفسدددددددددداء تجاربه فبقدر ما نتوول            
ا
في النص تنحل الخيوا التي ينسدددددددددي يها واسدددددددددديني عوامله التخيلية، ويك

الددذاتيددة، يعيددد الكدداتددح بندداء مددا عدداشدددددددددددده من أحددداث بتلقددائيددة، لكندده ينتقي، بتلطف وحددذف، املشدددددددددددداهددد ألاوقر داللددة، ويقتنص 

 أخره تها من محن الحياة ودواعي الدهر من جهة اللحظات الهاربة التي يكشددف عنفوان الذات ومراحلها من جهة، وعن معانا

املاسدددددددددىي املفقود والهارب قد اسدددددددددتحال إلى ذوريات مفتتة ومتشدددددددددظية، فإن اسدددددددددتحضددددددددداره من جديد ال بد أن يتسدددددددددم  أنوبما 

، ويتغذه بما يرأ على الواقا من تبدالت جوهرية، ويقضددىي إلى تعاي  وتشددابك ألاةمنة املختلفة واقتباسدداتهبنفحات الحاضددر 

هدددامددات املكبوتددة والتطلعدددات املحبطددة، ومددا ةاد من فسددددددددددددتة عن عقددالهدددا وبين الا لتدددإقددامددة عالقددات بين ألاحالم والهواجس املنفو 

 قية أحدا ه )باإلضافة إلى تعذر استرجاعه على حاله بصدق وأمانة(.اصدمتعتيم املاسىي والتشوي  عليه، والتشكيك في 

، وإيجاد املعاذير والتعديالت ألحداث سددابقة، وتضدد يق البنية السددردية على لجوء واسدديني إلى ممارسددة خدع التشددخيص ألاولي

اتهددا، وتنوع يددنحو يمكن من تنددامي املوضددددددددددددوعددات املختلفددة، وةرع مرايددا نصدددددددددددديددة متعددددة ملعدداينددة مختلف حدداالت الددذات ووضددددددددددددع

 ضروب الحذف والنسيان واملراجعة، وتشييك الفضاءات وألاةمنة.

مرقمة ومعنونة تتجما في مسدددددار حكا ي واحد يخص التجارب التي  مشددددداهدسددددديرية )سددددديرة املنتهى( إلى تتفرع الرواية ال          

بفضددددددداء تلمسدددددددان ويتخلل هذا الفضددددددداء فضددددددداءات عابرة تكشدددددددف عن ارتياد  فاق بعيدة )فرنسدددددددا،  -املؤلف–عاشدددددددها السدددددددارد 

وعن النضي الفكري للذات ، (99، ص 2992 )ماي، ج، أمريكا، ...( وعن الشدطحات الصدوفية )الحضرة عند اللة الحضرية(

 )وتابة الروايات وإلقاء املحاضرات و ستاذ جامعي في رل من الجزائر وفرنسا(.

تسددددتوعح هذه الفضدددداءات لحظات اسددددتذرارية، وتكشددددف عن ألاهواء وامليول املترسددددبة في أعماق الذات، وترصددددد تكو ها        

د في تكويندده ألادبي وتحددديدد أسددددددددددددهمددكاةن، ويهددذا تعرف على بعا الكتددح التي الفكري ومسدددددددددددداره، وهي تبحددث عن الامتالء والتو 

ليلة وليلة ودون و شدددددددددددوت(، يقول واسددددددددددديني : )ال تؤاخذني يفال عنيدا أصددددددددددد ح يهسدددددددددددتيريا فقدان العادة  ألفمسددددددددددداره )وتاب 

جعل يلية اللعوب ليالجميلة، بكتاب لم يضدددن يوما أنه سددد تحول إلى قدر حقيقي (، تمكن واسددديني برسدددم جميا الخطط التخ

قراءه أيضا متوريين في القبول بارتكابه لتلك الحماقات املمنوعة، حتى وإن ران بعا منها محا خيال في خيال ) ما يوجد 

تها من جهة وبين أسدددددرته من جهة  انية، ورل هذا يخدم فكرة ذلك رافي الرحلة الخيالية (، العالقة بين الروا ي وألامكنة ومؤ 

يمي بكل تفاصددددددددددديل املاسدددددددددددىي الطفولي الذي ران يسدددددددددددكنه من الداخل وو نه أراد أن يقول : لم تكن تلك ألامكنة الارتباا الحم

وتلك ألاسدددددددددوار والنباتات مواقا عادية بل رانك جزءا من الذات وأن ضدددددددددياعها معناه ضدددددددددياع الذات نفسدددددددددها ورل ونوة ألار  

 املختيئة.
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- أنموذجا – سيرة المنتهى عشتها كما أشتهي لواسيني األعرج المتخيل الطفولي في الرواية السير ذاتية  

 الاسم املستعار 2.2

الذاتية أن يسدددددددددددتعيدوا ذورياتهم وتجاريهم بضدددددددددددمير املتكلم وأن يثيتوا أسدددددددددددما هم جزئيا )الاسدددددددددددم اعتاد وتاب السددددددددددديرة 

الشدددددخصدددددىي أو العائلي أو رليهما ( لزرع الحمصدددددىي، سددددد نو، واسددددديني ألاعرج ة وتثييك قصدددددة الاسدددددم إضدددددافة إلى  الث صدددددور على 

 زة على رقبة الروا ي وحكاية قصتها في السيرة.الغالف في الواجهة ملرحلة الشباب والكهولة إضافة إلى تثييك صورة اللوي

 عرج إ بات مؤشر على الغالف يجلي انتساب املؤلف إلى جنس أدبي ماقصد واسيني ألا 

)رواية ...( تشدددددخيص وقا ا مختلفة تهم الجزائر ( وبين السدددددديرة الذاتية )اسددددددترجاع ملسددددددار حياته( يحتم إعادة تصددددددنيفها ضددددددمن 

 لي بالواقعي(.التخييل الذاتي )تقايا الخيا

)إذ السدددددددددددديرة الدددذاتيدددة تحوي ب ندددا دفتيهدددا ردددل مدددا سددددددددددددبق وتفسددددددددددددره وتبرره، وهي إلى ذلدددك تتوي  ألعمدددال أو الحيددداة التي قددددحدددك  

 .(281، 2122)واسيني، أ، شرارتها(

رلية ما هدددددددخص املؤلف، وضدددددددمير املتكلم  هيمن في  اسددددددديرة املنتهي ... نص سدددددددير ذاتي، هدددددددخصدددددددية السدددددددارد فيه تتماه

املؤلف في موقا البؤرة :إليه يوجه –الكالم وتوجيهه ...وحتى عندما يكون آلاخرون هم مصددددددددر التلفظ يظل السدددددددارد تصدددددددريف 

واملنتهى بوةيفتي التنظيم  البددددءالكالم، ويسددددددددددددبددده وعنددده يقدددال مدددا هو ذات الكالم وموضددددددددددددوعددده في  ن واحدددد وهو من يقوم في 

لسدددددديرة املنهي عن امليثاق السددددددير الذاتي امل لوف هي املتصددددددلة بيناء  الانزيام والت ويل ...ذو الظاهرة الالفتة للنظر في سددددددياق هذا

قة الكرونولوجية املفترضدددددة في أي سددددديرة ذاتية ويكسدددددر خطية الزمن دالسدددددرد وبخصدددددائص لغة الخطاب فيه، فالنص يخرق ال

 تبعا لذلك.

ه ، ويكون منها فسدددددددددديفسدددددددددداء تجاربفبقدر ما تتوول في النص تدخل الخيوا التي نسددددددددددي يها واسدددددددددديني عوامله التخيلية

الددذاتيددة يعيددد الكدداتددح بندداء مددا عدداشددددددددددددده من أحددداث بتلقددائيددة، لكندده ينتقي، بتلطف وحددذف، املشددددددددددددداهددد ألاوقر داللددة ويقتنص 

اللحظددات الهدداربددة التي تكشددددددددددددف عن عنفوان الددذات ومرحهددا من جهددة عن معدداندداتهددا من محن الحيدداة ودواعي الدددهر من جهددة 

ملفقود والهارب قد اسدددددددددتحال إلى لحظات مفتتة و متشدددددددددظية، فإن اسدددددددددتحضددددددددداره من جديد ال بد أن أخره، وبما أن املاسدددددددددىي ا

سددددداته، ويتغذه بما يرأ على الواقا من تبدالت جوهرية، ويفضدددددىي إلى تعاي  وتسددددداون ألاةمنة تباقايتسدددددم بنفحات الحاضدددددر و 

ةاد  مات املكبوتة والتطلعات املحبطة ومافهاسددددددددددددتاملختلفدة وإقدامدة عالقدات بين ألاحالم والهواجس املنفلتدة من عقالها وبين الا 

قية أحدا ه )باإلضافة إلى تعذر استرجاعه على حاله بصدق وأمانة(، اصدممن تعتيم املاسدىي والتشدوي  عليه والتشدكيك في 

ية دممارسدددددة خدع التشدددددخيص ألادبي، وإيجاد املعاذير والتعليالت ألحداث سدددددابقة، وتضدددددعيف البنية السدددددر  إلىلجوء واسددددديني 

نويا اتها وتيعلى نحو يمكن من تنامي املوضدددددددوعات املختلفة، وةرع مرايا نصدددددددية متعددة ملعاينة مختلف حاالت الذات ووضدددددددع

 ضروب الحذف والنسيان واملراجعة، وتشييك الفضاءات وألاةمنة.

د، الراشدددددد -السدددددداردالطفل، وآلاخر يرويه –يتميز هذا النص بتداخل محكمين وتقايعهما، محكي يضددددددطلا به السددددددارد 

ويختلف عندده في روندده، عمومددا، عبددارة عن نص واصددددددددددددف يعلق على مددا سددددددددددددبقدده، ويعلددل مددا تضددددددددددددمندده من هفوات وسددددددددددددقطددات 

وحذوفات، ويزعم تقديم الوقا ا ةةالحقيقة ة التي ال تشددويها شددائبة، ويتضددال من خالل عنوان الرواية سدديرة املنتهى عشددتها ... 

ا ةالروا ية سدددددديروز على جانح أسدددددداضددددددىي يتعلق بإضددددددفاء التخييل على الذات، أو بعبارة وما اشددددددتهتني، رواية سدددددديرية أن صدددددداح ه

ية والتداولية التي تسددددعفه لتوسدددديا الهوة ب نه وبين ذاته، والتعامل ظأخره سدددديوةف الكاتح مختلف ألاشددددكال والصددددي  التلف

ه القددارئ انطبدداعندا مفدداده أن مددا يحكيده ال معهدا ومددا لو ردداندك يرفددا مخدالفددا لدده وفي هدذه العمليدة إلابددداعيدة ،يخلق الكداتددح لدد

 يمك ب ي صلة إلى ذاته .
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حيث يقوم ألاديح بإضدفاء التخييل على مسدار حياته الشخصية، واستخدام أالعيح التمويه والخدع الفنية ملعاودة 

خيصدددددها إعادة تشدددددالنظر في ذاته بمنظور وفلسدددددفة جديدين وهذا يتطلح حذقا فنيا وتكوينا أدبيا وعلى مؤهالت تسدددددعفه على 

 بطريقة فنية.

وهكذا يمكن للسددديرة الذاتية أن تسدددتوعح قصدددة عادية، وعلى العكس يمكن للتخييل أن يحوي حياة عظيمة ومثيرة 

 وعليه فالقدرة إلابداعية تتمثل في إعادة تشخيص )في الجما بين السيرة والتخييل(.

ضددطر إلى إسددناد أدوار إلى السددارد /الطفل على نحو يصددعح اقتناص بعا ألاحداث املوولة في الطفولة فإن الكاتح ي

 يمتزج فيها بالواقعي الخيالي.

لة وال يقصددددددد بالطفو  -الروا ي–في اعتقادي أن الطفولة مفتام ومصددددددر وبير من مصددددددادر ومكونات التجربة إلابداعية

الفضددددددددداء العمري فحسدددددددددح بل وال يقصدددددددددد بالطفولة  -الروا ي–مفتام ومصددددددددددر وبير من مصدددددددددادر ومكونات التجربة إلابداعية 

يتجداوة ذلدك إلى رددل مدا تحتشددددددددددددد بده الطفولددة من بيوت وهددددددددددددجر ونداس وحدداالت وحيداة ومددا تزال أ دارهم فيدده حتى هدذه اللحظددة 

وأما يدفا إلانسددددان إلى اللجوء إلى ألاول هو قسددددوة الحياة –ألار  –ولعل الطفولة شددددكل من أشددددكال العودة إلى الرحم ألاول 

 وةلمة الثاني.

ا للتمويدددل التجربدددة الروائيدددة ومفتددداحدددا خطيرا من املفددداتيح يدددر إلى التجربدددة لوصددددددددددددفهدددا نبعدددا  ر  ألام بكيدددا هدددا املؤ  وتددددخدددل

 .الكاشفة عن عالم التجربة الجواني

  تجليات الشخوص الروائية في املتخيل الروائي الاجتماعي املحاكي للتاريخ الطفولي. .9

 :الروائي وأمه في الفضاء ألاسري  2.9

يعتبر نسق ألاسرة اللبنة الاجتماعية ألاولى في بناء املجتما، ملا لها من مكنزمات اجتماعية وتربوية تسهم في تكوين   

أفراد ذو منشىئ اجتماعي سليم، من ش  هم أن يسهموا في الرقي باملفضاء الاجتماعي الذي ينتمون إليه، وملا ران ألامر متعلقا 

هذا الفضاء املع  ، حيث تسعى ألاسرة إلى تكييف الطفولة حيزا ذا أهمية مهمة في  بنسق الطفولة فن هذه ألاخيرة ت خذ

على  نائية الطاعة والوالء لألعراف الاجتماعية، التي من ش  ها أن تصقل هخصية الطفل على نحو يكون فيه الانتماء 

 ي أرلها ما دامك تتعامل ما ويان بشري يفوليالهواياتي لهذا الفضاء الاجتماعي مطلقا، إال أن هذه املصووات التربوية ال تؤت

يتسم بالتمرد والعناد، وهو ألامر الذي يخلق نوعا من ال توافق بين الطفولة وألاسرة واملجتما، وهذا ما حاول الروا ي تجسيده 

 في روايته عبر استحضاره ملشاهد الاجتماعية متنوعة الداللة.

على الكرضدددددىي قديم، وتدلك على رجلها  ، ةرأيتها تجلس(291نفسددددده، ص  )املصددددددر  م رأيتها تتحسدددددس رجلها اليمنى... ة

عنددمدا اقتربدك منهدا قدالدك بدإشددددددددددددراق : هدا هي الورقدة تسددددددددددددتطيا الددخول يهددا، تعبدك وثيرا  م نزعددك حدذاء امليكدا البالسددددددددددددتيكي –

اء ة وراءها بقعة حمر القاضددىي، رأيك بام عيني يومها جلدة الرجل التحتية تنسددحح من رجلها، وبقيك ملتصددقة بالحذاء مخلف

 .(292)نفسه، ص من اللحم الحي، سلخ الجلد، لم تت وه أبدا، بعد إن تحملك  الم نزع حذا هاة

ةوليخا أن ميما أميزار يوم وضددددددعتها في عنقي بكك وثيرا وقالك :هذه اللويزة لن تكون قادرة على حماية  ةهل تدرين يا

 (299)نفسه، ص "واليوت، ولكنها وفيلة بحمايتك يا ةوليخا من امل

ةعندما استشهد والدي في عزلة املوت، روضك ميما أميزار في رل الاتجاهات من البلدية إلى املدارس، بحثا عن عمل 

يسددددددددددددتر العائلة فلم تصددددددددددددل بعد وسددددددددددددطات وثيرة، إال إلى عاملة تنظيف املراحيا املدرسددددددددددددة،  وهو العمل الذي أعطي لنسدددددددددددداء 

 (211)نفسه، ص "..اعتبرته في أعماقها إهانة ....اشتغلك في املهابة الشهداء بعد الاستقالل مباشرة .

سه، )نفةهي ذي ميما، من سيدة بينك عامر، إلى نية بال اسم في دوامة حياة لم تكن تعرفها أبدا حتى مستعدة لها ..ة

 (211ص 
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تي تخرج فجرا، تعود ما وياب ةفج ة تحولك العائلة رلها إلى خلية حية ملواجهة قسدددوة الحياة، رجلها ألاوحد أمي، ال

 (291)نفسه، ص الشمس إلى الب ك متعح منهكة ألايرافة

 الطفولة والاستعمار ةخطي شارل وموريس ....

ونك أحلم فقط ب ن أخرج من هذه الدائرة القاتلة أل ها لم تكن قدرا مفروضددا بالخصددوص بعد اسددتشدددهاد الوالد في 

الخوف والضدددددياع ونك مؤمنا بالحلم الذي رسدددددمته في رأضدددددىي وروضدددددك ورائه  ةروف ةاملة وشدددددديدة القسدددددوة دخلنا في دوامة

حتى النهاية، وأنا ألعح داخل ألاسددددددالك الشددددددائكة باأللغام وأيارد الفراشددددددات ...حياتي بدأت بسدددددديطة في قرية ال توجد على أية 

 (292ص )نفسه، خريطة وينية باستثناء الخرائط العسكرية التي أنجزها الاستعمار في وقك مبكر ة

ةتخترق قلبي املتعح قليال نسدددددددمات عطرة ممزوجة برائحة يفولية ونك أةنها من البنفسدددددددي الري الذي ونك أقطفه 

ت الضدددديقة املوصددددلة إلى بيتنا القديم، جبل النار قبل ترحيلنا، ومن مختلف ألاماون وأنا رامن املقابر، ومن تحك صددددخور املم

ا ومنه إلى املدرسة قبل أن يتم تجميعنا في محتشدات صنعها الاستعمار خصيصا أعبر من أعلى جبل تيغروا متجها إلى الجام

 .(11)نفسه، ص ة 0191لهذا الغر  وأحاينا بخطي املوت امللغمين واملكهربين :خط موريس وخط شال في 

ضددددددددر خرأيك وجهها صددددددددغيرا يشددددددددب ي يدخل عمق ألاسددددددددالك الشددددددددائكة وينزع ألالغام عرفتني إذا رأيتني ،رأيك صددددددددديقي ل

الدانيمار الذي مزقه لغم في عمق ألاسدددددددالك الشدددددددائكة،  م صدددددددديقي آلاخر أحمد بن أحمد ويف بسددددددديح الانفجار، رأيك أختي 

الوسددددددددطح وهي تسددددددددحبني من يافطتي الصددددددددغيرة، وتف  في ولها رله، ألني لم أسددددددددما لها وهربك نحو هضددددددددبة ألاسددددددددالك ونزعك 

 (91)نفسه، ص "ألالغام

  :الروائي وجده الروخو )حكاية املورسكين( :2.9

ا (، ولم يكن تاريخا رسدددميا مؤرخا وإنم ألاول بين أصددول عائلته التي تعود إلى ألاندلسددديين وتتبا مصددائر أفرادها )جده 

 هجرات املوروسيين إلى الجزائر. جعل النصوص شاهدة على الصراعات الدينية والدنيوية باالندلس  م

 (91)نفسه، ص وجه خوفي ويفولتي العارية ةةلك وحدك يا جدي أ

وفتوحاته وسددددددددددددط نيران  ةتذورت فج ة ويف نسدددددددددددك حنا فاينة حسدددددددددددداسدددددددددددية جدي املفرية وهي تقص عليا بطوالته

 (11)نفسه، ص الحروب التي أرلك ألاديان واملدن واليشر ة

 .الخوف والتعبدة خلوة هي بينناشيد الغريغورية املعبرة عن ةأدروك بال تفكير أني ونك أشبه جدي في حبي لأل 

سدددددمعتها في مدرسدددددة القرية بمناسدددددبة رأس السدددددنة التي ران ينظمها لنا معلمون  أدري بالضدددددبط أين جائني ذلك لكن أول ماال 

الفرنسديون أدروك أن يها ش ئا من الرهبة والخوف والحح أيضا لم أستطا تفسيره، ربما ونك مثل جدي بحاجة إليها ألؤمن 

 .(89)نفسه، ص "طيا أن تغير رل شىيء بعواصفها املخب ة تية تسيوي ب ن هناك قوة

 الروائي والجدة : )حنا فاطنة(_ 9_9

 الت  ير على مخيلة الطفل من خالل حكاياتها عنوان الباب:

 .(211)نفسه، ص "ةياحونة الحياة الصعبة أرلك أمي، فج ة أصبحك جدتي هي أمي 

 (211)نفسه، ص التماهي معها، رانك سيدة الحكايةةةحنا فاينة رانك قريبة مني لدرجة 

ةأصدددددبحك أنتظر الليل بفارب الصدددددبر فقط ألسدددددما جدي ألاندلبدددددىي وهي ترو ها بطريقتها لدرجة رانك تدخلني بسدددددهولة 

 .(211)نفسه، ص "إلى عالم لم يكن موجود تخيل ولكنه ران حقيقة أمامي 
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ني وقلبي وعقلي رل من أرلتهم الحروب املقدسددددددددددددة.. مالتني باألنين ةحندا فدايندة معلمي ألاول في هبدل الحكدايدة، أره بعي

الذي ور ته عن من سدددددبقونا ...من بين رل العائلة اختارتني أنا في  خر عمرها منحتني رل ما ران يمأل حواسدددددها وحينها منحتني 

 .(211)نفسه، ص "ينيك وحيدها ألاول، وما رانك تسمرل ما ران يعذيها، ولم تستشرني حول قدراتي على تحمله، ون

ة م تحك على رأضددددىي وتدفنني في صدددددرها، وتعود إلى قصددددصددددها الجميلة، من ودعة مشددددتتة سددددعة إلى أمحمد الهم، إلى 

 حديدوان، إلى بقرة اليتامح، مقيدش، لونجة، عشبة الخضار.

 (219 ص )نفسه،"حتى حفضتها رلها بنهايتها الطبيعية وبتلك التي أشتهيها 

إلاحساس.... قصة الفلفل ألاحمر والدجاجات : ة هذا ويقتلني رلما تذورت يوم ونك وضعك املاء على الفلفل ألاحمر ....ونك 

فسه، ص )ن."مصمما على أن أعتذر من حنا على حاد ة الفلفل ألاحمر التي بقيك في قلبي ....أل ها سرقك مني بعا يفولتي 

218). 

 :اقع املعيشوتجاوز الو . املتخيل الطفولي 2

 : ألاحالم والطفولة 2.2

إن الحلم ينتقي مدادتده من الواقا بطريقدة ال إراديدة أ نداء النوم وبعدد ذلدك يخرج هدذه العنداصددددددددددددر إخراجدا جديدا بالت  ير دوافا 

ا تكون مومكبوتدات ال شددددددددددددعوريدة وهو ما يجعله يفتح في حياة الحالم أ ناء النوم أفاقا جديدة تتجاوة تجربة الواقا التي والبا 

محبطة، وهكذا يؤدي الحلم أدوارا مختلفة راإلشددددددددباع أو الترويح أو التخويف أو التوجيه الحسددددددددن ة النصدددددددديحةة وبمعنى  خر 

، دون أن يغيح فرويد (292_292، ص 2899)ينظر: سيغموند، ف، فإن الحالم يمأل فراوا حقيقيا بالحياة الخاصة للحالم

 وإبداعاتنا ألادبية وبين عالم الطفولة املنسية. ويقظتنات ويد العالقة بين أحالم منامنا 

بين وحدة الحالم ووحدة الطفولة ة؟ إنه ل س من قبيل  اتصددددددددددداالتران باشدددددددددددالر يقول : ))وويف ال نشدددددددددددعر أن هناك 

 .(81، ص 2992)غاستون، ب، "العبث أننا في ت مالتنا املطمئنة نتبا والبا املنحدرة الذي يعيدنا إلى وحدات يفولتنا

اه يتعرف ولة نر فوما ران يعتقد بديمومة النواة الطفولية في الحياة إلانسدددددددانية ففي محاولة ت مل الفرد في عالم الط

 على رائن يسبق وينونته.

ةعندددمددا نحلم بددالطفولددة نعود إلى مرقددد تدد مالتنددا إلى التدد مالت التي أشددددددددددددرعددك لنددا أبواب العددالم، إنددا التدد مالت هي التي 

في علم الوحدة، إننا نسدددددددكن العالم بسدددددددعادة ،ألننا نسدددددددكنه وما الطفل املتوحد يسدددددددكن الصدددددددورة ففي  ول ألا تجعلنا السددددددداون 

، الطفل الانطالقمعاوس لكل ت مالت  اتجاهت مالت الطفل تسدددددبق الصدددددور رل شدددددىيء ،والتجارب ال ت تي إال بعد، إناه تسدددددير في 

 .(81، ص 2122)واسيني، أ، ..."جمال الصور د مالت نحو الطفولة تعيدنا إلى تيره بعين وبيرة جميلة، وال

 رؤيا ألام إلى الطفل قبل والدته :  2_2

)) وقف الوالي الصددددالال علي في تلك الليلة الصدددديفية الجميلة وران بشدددددوشددددا ورائقا، لم ينزل من حصدددددانه، قال لي هل 

علي : رل الخير . أنا محمد الواسدددددديني، ال ولكني أةن من وجهك أنك ولي صددددددالال، وأنك قاصددددددد الخير ؟ فرد  –عرفتني ؟ أجبته 

فقد ونك خاير في البالد وجئك أبشددددددرك بشددددددىيء يفرحك .قلك له خير وسددددددالم يا سدددددديدي .قال وهو ينعتني باسددددددمي الطفولي: يا 

اللة نويوة بنك الصدددددغير، سدددددترةقين ذورا وسددددديكون له شدددددان في هذه الدنيا سددددد شدددددرب علوم   ويمتل  قلبه باإليمان ال أيلح 

ن رل يكو  اسددميم من أي مكروه، لكن إذا أسددميته بغير هئا سددوه أن تسددميه باسددمي ألتمكن، بقدرة املولى، من حفظمنك شدد 

شدددىيء خرج مني، وأضدددطر ألخذه معي في اليوم املوالي، اسدددتعطفته وقلك له : لك ما تريد يا سددديدي محمد .ال ت خذه، هو ذوري 

 .(991)املصدر نفسه، ص "ءه حصانهاالغبار الذي تروه ور  ، لم يجبني وانسحح، ولم أره إال انتظرتهالذي ياملا 
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- أنموذجا – سيرة المنتهى عشتها كما أشتهي لواسيني األعرج المتخيل الطفولي في الرواية السير ذاتية  

ي سددددديدي ف ة بدأ معي هذا يا الابتدائيةحضدددددور سدددددريفانتس دون و شدددددوت في مخياله منذ أن تعرف عليه في املدرسدددددة 

ل الرجت اوقدك مبكر، ونك في املدرسددددددددددددة الابتدائية عندما جاءنا أسددددددددددددتاذ اللغة الفرنسددددددددددددية، ينص ....وبدأ يعر  علينا مغامر 

 (911نفسه، ص )"املجنون .... ذهح ليحارب يواحين الهواء

ال أدري يا سددددددددديدي، أن نق أر شددددددددد ئا يعني أن نصددددددددددقه ولو في ةمن القراءة ....الغريح ونك أره شددددددددد ئا من هذا املهبول 

 (911)نفسه، ص "الذي اسمه دون ويخوتي واملتوول في، فقد انتقلك عدواه نحوي 

ى أن ل، ورلما امتطيك بغلنا ألاةرق، أجبرته ع (911)نفسددددددددده، ص " ها دولثينيا السددددددددداحرة وأره في رل إمرأة عادية أح

يرابعنا أي يروا ب ربعة وما الحصدددددددددددان في ماي ران بغلنا حصدددددددددددانا ل س أقل قوة من أحصدددددددددددنة الفرسدددددددددددان الذين قرأت عنهم 

 .(911 ص )نفسه،"

 (918)نفسه، ص "جزءا مهما من مخيلتي ةالغريح إن هذا الكتاب التصق بي وما التصقك بي ألف ليلة وصنعا

 (981)نفسه، ص "ةرل هذا العمر وال شىيء يحكم قصصىي إال لطفولتي الهاربة واملتلصقة بي أبدا 

 (981)نفسه، ص "ةفي الحقيقة نس ك رل التعح عندما رأيك هذا الرجل العظيم معلمي 

 يقصد سريفان س ة

 مريم الوديعة، الب ك ألاندلبىي. وأصبح هاجسه في رل وتاباته حارسة الظالل، أحالم

ةلوال دون ويخوني وقصدددددصددددددك ووتاباتك وأسددددددرك والغابات أشددددددياء وثيرة صددددددنعك مخيلتي وصددددددنعك مخيلة املئات من 

 الكتاب والفنانين عبر العالمة.

 ثنائية الواقعي والغرائبي في الرواية: _1

 :_ النسق الصوفي في املنشأ الطفولي2_1

واسدددددددددددديني أو الرحلة الذهنية تتداخل فيها عناصددددددددددددر بين الواقا والوهم في عالم ألاحالم، وهي هدذا املعراج الذي قام به 

نفس الخصددددددددائص التي تتميز يها الصددددددددورة التخيلية املا لة في ألاعمال ألادبية فالصددددددددورة ألادبية قادرة على املزج بين العناصددددددددر 

 ثيتها.املتناقضة والتقريح بينها وو  ها متآلفة في تنافرها دالة في عب

اسدتحضدار املوروث الصدوفي والديني، ويمكن أن نالحظ في هذا الصددد إلاحالة في هذه الرواية إلى هدخصيات صوفية 

، والحالج،  موالنا جالل الدين الرومي...، فهل ران واسددددديني يريد أن يقدم (222_218_219)بتصدددددرف: نفسددددده، ص رابن عربي

الشددددددددددددعور بددددددالددددددذنددددددح وهو يمددددددارس عشددددددددددددقدددددده )ملموس( املرفو  من قبددددددل  تبريرا دينيددددددا لكددددددل تلددددددك ألاحالم واملواقف ليخفف

وقصددة ، (222_218_219)بتصددرف: نفسدده، ص ىاملجتما) الرقابة ألاخالقية (،  فاسددتحضددر عدة قصددص دينية لسدديدنا موضددى

 وويرها. ...،(222_218_219)بتصرف: نفسه، ص مريم املجدلية

 :العجائبيتجليات _2_1

ة تذورت فج ة ما ران يقوله جدي في سدددددددديدي محمد،  أبو والدي،  من قصددددددددص تغريني بشددددددددكل  جيح إلى درجة أني 

عقدت صددددددددددداقات  جيبة ما املالئكة التي ران يروي سدددددددددديرها و مه يعرفها، ونك أرها مثال بعيون واسددددددددددعة،  وقلوب مفتوحة،  

لنور، يتدددحرج وراءهددا دومددا،  قط بفرو نمر إفريقي،  تشددددددددددددبدده أليسددددددددددددتهددا قوس قزم،  وعندددمددا تمشددددددددددددىي تكون محددايددة يهددالددة من ا

وعينين خضددددددددددددراوين حدادتين،  يترق هدا من دون أن يقترب منهدا وندك الوحيدد الذي يراه،  في يدي مقالعي اسددددددددددددتعداد للتدخل في 

 (22)نفسه، ص "اللحظة التي ينوي فيها الهجوم على املالئكة 
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جميلة روباش ،د    
 أنموذجاسيرة المنتهى عشتها كما أشتهي لواسيني األعرج 

طلة .... وخب ها جدي دمرت هي ألاخره للكتح أجسددددددادا يا واسدددددديني،  ة حتى املخطويات عريها ألاجداد ألاوائل من يلي

ها القوي والي س وهي تتفجر الواحد تلو ألاخر،  قبل أن تصددددددلني رائحة اللحم حر اعندما مسددددددتها ألسددددددنة اللهح،  في البداية صدددددد

 .(11، ص)نفسه"آلاناليشري وهو يشوي،  للكتح تتقطا من شدة الخوف والرعح،  سمعتها يومها وما أسمعك 

ة يقدال أنده عندددمددا هجم إلارهددابيون في التسددددددددددددعينددات ألاخيرة،  لتدددمير قبر سدددددددددددديدددنددا يوشددددددددددددا،  في حضددددددددددددن البحر والجبددل 

 (911)نفسه، ص " ابنهوحمايته،  نزلك وثيفة ال يره فيها الجار جاره وألاخ أخاه وألاب 

 (911)نفسه، ص "اعتبروه إنذارا ولعنة)....( ة مما دفا إلارهابيين إلى الهرب وعدم العودة إلى امليناء،  إذا 

تتحدد املفارقات الزمنية ما السددددرد ألاصددددلي،  وتتنوع بفعل تكسددددير منطق تتابا ألاحداث وإدماج وقا ا منزاحة سددددواء 

في الاسددددددددددددترجددداع أو بددداإلحدددالدددة على أحددداث قدددادمدددة ومدددا يلفددك النظر إن ألاحدددداث التي وقعددك لروا ي،  تقددددم نوعدددا من  بدداإليغدددال

زامن بإيقاف أو تعطيل حدث  خر، وبناء عليه،  تاية املحكيات املتشددذرة على نحو مين السددرد والقصددة فلقد تمك رو التطابق ب

ير ألاحداث املحينة وإعادة تكب صدددددددددددديرورةختالالت تروييية في ا هضددددددددددددك املفدارقدات الزمنيدة املختلفدة بتشددددددددددددذير السددددددددددددرد وإحدداث 

املتما لة حكائيا املقايا الاسدددددددتذرارية لتدارك املواقف  الاسدددددددترجاعالتجربة املع شدددددددة على أسددددددداس الانقطاع والتواةي،  تشدددددددمل 

املحذوفة أو املهملة،  وسدددددددد الفراب الذي حصدددددددل في املسدددددددار العام للقصدددددددة،  وهي تصدددددددطلال ) سددددددديرة املنتهى ( بإضددددددداءة الجوانح 

ة من سددددددوابق السددددددارد،  وباالنفتام على بعا التحوالت الاجتماعية والسددددددياسددددددية . وهكذا تخبرنا عن فترة التسددددددعينات الداجي

وما حدث فيها ومن اضدطرار املؤلف السارد إلى اختيار حياة املنفي في فرنسا، وتحيل على ألاجواء الدراسية بثانوية ابن ةرجح 

 بتلمسان وألانشطة املوجودة يها .

حاسدددددددد س الغرامية ألاولى التي رانك تتسددددددددم بالصددددددددفاء والعفة وألانفة، وتنتشددددددددىي ب حاسدددددددد س الطفولة هاربة ألا  ظوتوق

)نفسددددددددده، (وعصدددددددددية ) من بين رل الذين عبروا يفولتي،  بقيك مينا فوق الكل،  هالة من النور،  ال يعرف احد سدددددددددرها ويري 

 (929ص 

ع الصدددددددددق،  ولكنه تعمد توويد مده صددددددددعوبة فهم ألاوهام يعطي السدددددددارد انطباعا مفاده أنه ما يحكيه نابا من ينبو 

إلانسددددددددددددانيدة في نص مواة ) رحلدة املوت ( عبر صددددددددددددفحدات الروايدة نوهندا يؤدي إلى تفويا قواعد امليثاق السددددددددددددير الذاتي، وتمويه 

ا ته ووسددددديائورا التجربة املع شدددددية، وإضدددددفاء التخييل على ألاحداث والوقا ا املسدددددترجعة، وهذا ما دعم خدع التشدددددخيص وما

 الهوة بين الذات وضعفها، وبين صدق ألاحداث ونزوات الذاورة .

قويم إلى التنقيح لت والتج تقصددددددددددد القائم بالسددددددددددرد إعادة أحداث بعينها لت ملها وفحصددددددددددها وإعادة النظر في محتوياتها 

 . امه   يم إلى الكف عن الاختالالت وتقليص التفاوتات واملفارقات، وسد الثغرات والفرجات، وران يسعى من لعبة الت

 )اختالق وقا ا وافتراؤها( وممارسة يقس من يقوس التفكير.

إضددددددددددددافدة نص مواة أال وهو نص الرحلدة الخيدالية )رحلة املوت( ليعلق السددددددددددددارد على بعا ما تتطلدح إن هدذه التقنيدة 

نباا ابة املحفوفة باألسددددددددئلة والاسددددددددتورد في سدددددددديرته أن هذه التقنية إنما هي ةنتيجة لتلك العملية املعقدة التي تصدددددددداحح الكت

أو  ليدددددات الحكي ونزوات الدددددذاورة وتدددددداخدددددل الفضدددددددددددددددداءات  التقدددددااوإبراة هموم السددددددددددددددددارد والحرص على إشددددددددددددراك القدددددارئ في 

 (211، ص 2119)برادة، م، "والشخوص

لف يختالراشددد، و –الطفل، وآلاخر يرويه السددارد –هناك تداخل بين محكمين وتقايعهما: محكي يضددطلا به السددارد 

يعلق على مدا سددددددددددددبقه، ويعلل ما تضددددددددددددمنه من هفوات وسددددددددددددقطات  métatexteعنده في رونده عمومدا، عبدارة عن نص واصددددددددددددف  

وحددذوفددات، ويزعم تقددديم الوقددا ا ةالحقيقيددةة التي ال تشددددددددددددويهددا شددددددددددددائبددة وال ينتددايهددا شددددددددددددك منهددا حقيقددة موت مينددا وويرهددا دعم 

 (219، ص 2111)الداهي، م، ةالجانح التخيلي باعتبار الشخوص مبتدعة ووهمي
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- أنموذجا – سيرة المنتهى عشتها كما أشتهي لواسيني األعرج المتخيل الطفولي في الرواية السير ذاتية  

واسددددتحضددددار ألاحالم والاسددددتيهامات ومسدددداءلة أحداث توارث  م انقشددددعك بعد إن تحررت من قبضددددة النسدددديان )تاريخ 

 املوروسين(.

 :الطفل والفقر_ 9_1

ة لم أرددل الطير منددذ يفولتي ألاولى ونددك أشددددددددددددعر نحوه بعطف وبير حتى في عز الحدداجددة والجوع ونددا في عمق سددددددددددددنوات 

الحرب املجدداعددة والجراد وزوا رددل ألامكنددة وأصددددددددددددبح للجوع رائحددة حقيقيدددة الجفدداف ما النبددداتددات التي ونددا ندد رلهددا من اختراق 

 .(999، ص 2122)واسيني، أ، "ألار  

التي رانوا ي رلو ها منها التافغة، ألارسدىي الشدوري البري، السدكوم، تمالة، الزرنيخ، الذي ران يصدنا يعدد رل النباتات 

معرفتهم بالنباتات السدددددددامة،  .(919)املصددددددددر نفسددددددده، ص منه العلكة، الحميضدددددددة، القرن نة، العسدددددددلوج، وقلح الدوم وويرها

 .(912)نفسه، ص "واصذيادهم للقطط وشويه وأرله 

 .(912)نفسه، "ا( أحاس س الطفل ة فتقي ت رل ما في بطني شوينا أنا وراص

ةمرفقة بمخاينا الذي يسددددددددددديل من أنوفنا وال نجد وقتا ملسدددددددددددحه بسددددددددددديح البرد القارص فنكتفي باسدددددددددددتعمال معايفنا 

 (912)نفسه، ص "املمزقة 

 (912)نفسه، ص "سيدي، الجرادة حشرة يب بة، وأرلك منها في عام الجوع  عرف ياأة

املدرسدددة، جا عا لأللوان والروائح ...التافغة والعسدددلوج نبتتان فا دددحتان، عندما تراني أمي عند العودة إلى الب ك ةف عود من 

يكون بطني قددد امتأل ...ونددك أفعددل ذلددك ألحرر مكدداني إلخوتي، ألن مددا يوضددددددددددددا أمددامنددا لألرددل ال يكفي فردا واحدددا في العددائالت 

 .(292)نفسه، ص "امل سورة 

 والطفولة :الجنس  _2_1

 فرويد ؟ لها سيغموند أشارلية وما و فهل ران ملضمون هذا الخيال عالقة بالحياة الجنسية الطف

سددنره في الذوريات التي اسددتحضددرها واسدديني عن عالقته بميما مياةر أنه يشددير إلى تلك املرحلة الجنسددية الفنية التي 

 :يةارتبطك بالرضاع، يقول واسيني مسترجعا بعا ذورياته الطفول

 .(222نفسه، ص )"تسحبني نحو صدرها وترضعيني ...رأيتني أرضا  ديي أمي في عز البرد والعواصف  أنة...قبل 

 .(211)نفسه، ص "ةحتى جرحي الحقيقي على الشفة العليا، الذي ران تعشقه وتمصه 

بشدددددددددفتي، وهذه ة م بدأت تنتا مسدددددددددار قطرات املاء وهي تسدددددددددكن جسددددددددددها، هذه القطرات مسدددددددددك العينين أمسدددددددددحهما 

 .(211)نفسه، ص "الخدين، ...فتحك صدرها، عبرته،  م النهدان، رأس الحلمتين

 .بعالم املرأة ارتباياتهوهو الذي سيحدد نطاق _ حسح رأي _إنه التذور العشقي 

 خاتمة: .1

قدرتهم إلابداعية في نسددددددددي إن الرواية على حدا ة نشدددددددد تها في ألادب الجزائري، إال أن ألادباء الجزائريين قد أبانوا عن 

 قصص دالة مستوحاة من الواقا املع   الذي مر به املجتما الجزائري خالل حقح عديدة من التاريخ الطويل.

فنقلوا في روايتهم ب سدددلويهم السدددير الذاتي مآسددديهم وعبروا فيها عن  المهم و مالهم، حتى صدددارت الرواية بلغتها إلايحائية مفروا 

 يستوعح الرؤه إلانسانية التي حملها الروا ي في نصه وخطاباته الدالة.إبداعيا استطاع أن 

مما ال شك أن واسيني ألاعرج يعد نموذجا حيا للقلم الروا ي املحاري لواقا وتاريخ شعبه ووينه، حيث نقل التجريد  

رها يحوي مغامراته حلوها ومالفكري بمختلف دالالته املتشدددددددددابكة إلى نصددددددددده الروا ي، حتى باتك الرواية لديه فضددددددددداء إبداعيا 
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جميلة روباش ،د    
 أنموذجاسيرة المنتهى عشتها كما أشتهي لواسيني األعرج 

منذ الطفولة إلى الشدددباب ولوعة املراهقة، متخذا من الثنائيات الضددددية وألانسددداق التي يحفل يها الواقا مرجعا  يسدددتمد منه 

 إبداعه ويستلهم منها رؤيته للواقا الاستشرافي الذي ي مله رل قارئ شغوف بوينه ومجتمعه.

وب السير الذاتي في هذه الرواية هو تعبير حي وواقعي عن تجذر أةمة تموقا على القارئ أن يدرك أن تجليات ألاسل 

الذات في عالقتها ما ألابعاد التفاعلية الثالث )آلاخر، الفضاء، الزمن( حيث تتجسد الشخوص الروائية داخل املتن املحكي 

أفرةها الواقا في سياق ما وتجذر وجودها إلى تجسيد العالقة إلايرادية القائمة على احترام تمروز الثنائيات الضدية التي 

 .الالحق بسيح أبعاد إلايديولجية و قافية ما، أسهمك في جعل الرواية فضاء بينيا انعكاسيا عما يع شه القارئ في الواقا

  قائمة املراجع:*

 شروة النشر والتوةيا املدارس.(، الحقيقة امللتيسة: قراءة في أشكال الكتابة عن الذات، الدار البيضاء، 7660الداهي، م، )_ 

 ، املغرب، منشورات وةارة الثقافة.0(، تحويل السيرة الذاتية إلى تخيل والتذور إلى تجربة، ا7662_ برادة، م، )

 (، ترجمة مصطفح صفوان، تفسير ألاحالم، مٍص، دار املعارف.0911_ سيغموند، ف، )

 ، بيروت، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.0م اليقظة، ا(، ترجمة جورد سعيد، شاعرية أحال 0110_ واستون، ب، )

 (، تعريح محمد القاسىي وعبد   صولي، السيرة الذاتية، تونس، املؤسسة الوينية للترجمة والتحقيق والدراسات )ب ك الحكمة(.0117_ ماي، ج، )

 الثقافية.، دبي، مجلة دبي 7(، سيرة املنتهى عشقتها وما أشتهي، ا7602_ واسيني، أ، )

 


