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:ملخص
 من خالل مقاربة رواية نورس باشا،امللخص يتدارس املقال خطاب الذات يف الرواية اجلازاررية النسوية املعاصرة
 وكشف، نازعت فيها الكاتبة إىل استنطاق الذات األنثوية، بع ّدها ذبربة سردية حداثية.للكاتبة هاجر قويدري
 ويصادر حقها يف، يقصي املرأة ويلغي كينونتها،دواخلها وتعرية أشكال القهر املسلّط عليها يف جمتمع ذكوري
 كما أبرزت سبل تصدي الذات الستالب كياهنا ومواجهتها النعكاساته السلبية على حاضرها،العيش الكرمي
ومستقبلها وقد استعانت الكاتبة باملنولوج الداخلي الذي كان وسيلتها األساسية يف تعرية مكنونات الذات
.وكشف هواجسها
 املواجهة-  االستالب-  السرد – نورس باشا-  الذات:كلمات مفتاحية

Abstract:
The article examines self-discourse in the contemporary Algerian feminist
novel, through the approach of Nawras bacha's novel, by Hagar Quedri. As a
modernist narrative experience in which the writer tended to question the female
self, revealing within it and exposing the forms of oppression imposed on her in a
male society, canceling the woman and canceling her existence, and taking her
right to a decent life, and clarified ways of self-confrontation to take over her
entity and confront her negative epercussions on her present and future.
The writer used the internal dialogue, which was her main tool in exposing selfpossessions and exposing their concerns.
Keywords: self - narrative - Nawras Bacha - domination - confrontation
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مقدمة:

تكتسي كتابات املرأة اجلازاررية يف جمال السررد الروارري أتيتهرا يف السراحة الثقافيرة الوطنيرة والعربيرة،

فهرري كتابررات تللررت النهررر إليهررا دبررا تطرحرره مررن قضررايا وموضرروعات ،ومررا تق حرره مررن أشرركال فنيررة،
اللن و اجلمايل.
تؤشر على ج ّديَتها وجدَّهتا يف ّ
الصوغ والتّشكيل ّ
ازبذت األديبة اجلازاررية من جنس الرواية أداة للتعبري عرن ذاهترا وقلقهرا الوجرودي ،وقرد اسرتبدلت كثرري
من املبدعات القصة والشعر بالرواية ،على غرار األدبية زهور ونيسري الرا اسرتهلت مسرريهتا اعبداعيرة
دبجموعتها القصصية :الرصيف النارم الصادرة سنة ،1979و ال خيتلرف األمرر لردل الكراتبت صبيلرة
زنررري وياةينررة صرران ...وغررريهن .ووجررد مررن الرواريررات مررن جررا إىل الروايررة مررن فضررا ات القص رريدة
الشعرية ،ومن ب هن :أحالم مسرتغايي وربيعرة جلطري ...ويعرازل إقبرال املبردعات علرى عروا السررد
الروار رري إىل أن الرواي ررة ن ررور م ررن الس رررد ب مكان رره امتص رراص أو اختر رازال األنر روار األدبي ررة األخ رررل ،ويف
مقردمتها القصررة والشررعر ،واخلررروج برن مررن شررنقة الررذات إىل فضرا ات أوسررع وأرحررأ ،مررن شر هنا أن
تس ررعلهن يف إلق ررا الق ررب عل ررى اللفه ررة اعنس ررانية ،ورف ررد هواجس ررهن وقلقه ررن اعنس رراي الت ررارخيي
املتجدد ،حيث ال خيتلف اثنان يف أن أهم خاصية تستمياز با الرواية عن غريها مرن األجنراس األدبيرة
األخ رررل ،ه رري خاص ررية االنلت رراح أو املرون ررة ال ررا جعل ررت منه ررا ن ررص الع ررا املش رربّع دبختل ررف املع ررار
اعنسررانية :بالللسررلة والتررارين واللررن .كمررا أن للروايررة القرردرة علررى مواكبررة ا يرراة والتمر ّررد علررى واقعهررا،
وإعرادة النّهرر يف مضرامينها السررردية وأدواهترا التعبرييرة ،مرن خررالل نازوعهرا املسرتمر إىل التّجريرأ الررذي

ينسررفأ علررى لغتهررا ومالمررا شخصررياهتا وأزمنتهررا وبعرردها اللضرراري ...ومررا إليرره مررن العناصررر البانيرة
دعات إىل اختيررار الروايررة فضررا للتعبررري
خلطابررا .وهررذي امليرازات وغريهررا هرري الررا دفعررت بكثررري مررن املبر َ
عن تومها وانشغاالهتا.
ت سيسررا علررى مررا سرربل تسررعى الدراسررة إىل إلقررا الضررو علررى نررص سررردي جازارررري للكاتبررة اجلازارريررة
هاجر قويدري ،من خالل االق اب مرن عروا روايتهرا :نرورس باشرا ،هرذا الرنص امللعرم برالبوح الرذا
الررذي تنسررو خيوطرره السررردية بطلررة الروايررة وشخصرريتها الرريسررة ضرراويةش شررهر زاد ا كايررة ،وترصبرران
الذات األنثوية .وتعرب فيه عن ذاهترا وذوات بنرات جنسرها ،حماولرة ربويرل فكرهترا يف التفررر مرن القهرر
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إىل فكرررة حقيقيررة ،ت ررتبط بغريهررا ،وتتلررون بعررذابات وأوجررار األخريررات .وهواجسررهن وذب راربن الررا ال
زبتلررف عررن ذبربتهررا املوشررومة بررالقمع واعقصررا واللقررد ،ولكنهررا يف الوقررت ذاترره موسررومة بالرغبررة يف
االنعترراق ،واألمررل يف إعررادة بنررا كيرران جديرد ،مسررتقل عررن ا خررر ،تصرروب مررن خاللرره نهرررة اجتمررع
الذكوري القاصرة إىل املرأة.أو تللت النهر إىل معاناهتا وعذاباهتا.
جا ت الدراسةش لتجيأ عن صبلة من التساؤالت أبرزهرا :مرا أتيرة الشخصرية يف السررد عمومرا ويف
الروايررة النسرروية علررى وجرره التفديررد؟ ومررا أهررم السررمات اللنيررة والرؤيويررة الررا تصرردر عنهررا يف الروايررة
موضور الدراسة؟ وما أشكال القهر الذي طال الذات؟ وما سربلها يف ذبسريد ذاهترا وربقيرل كينونتهرا؟
وكيف تسىن للمبدعة املازج ب الذا والتارخيي يف الرواية؟ ما أتية تقنية تيرار الروعي يف الكشرف عرن
الكيان النلسي لذات البطلرة؟ وهرل وفقرت املبدعرة يف الرربط بر الواقرع االجتمراعي والسياسري وحيراة
بطلتها ضاوية يف الل ة الازمنية الا رباكيها؟ وما عالقة ذلك بوضع املرأة ا ايل؟
 .1فضاء قرية عزيز /أشكال القهر واالستالب:

نشررري بررادئ ذي بررد إىل أتيررة عنصررر الشخصررية يف السرررد عمومررا ويف السرررد الرواررري علررى وجرره
التفديد ،فالشخصية حمور الرواية وركيازهترا األساسرية ،وهري فاعرل لره دور برارز يف معماريرة الروايرة ،برا

يررتم لالكشررف عررن ديناميررة ا يرراة وواقعيتهررا وتلاعلهررا.ل1وهررذي األتيررة الررا عليهررا الشخصررية دفعررت
الكترراب إىل العنايررة بررا وبنارهررا بنررا حمكمررا ،ينضررا بالداللررة واالخررتال عررن غريهررا مررن الشخصرريات
يف العمل الرواري الواحد أو يف التجربة الروارية للمبردر .بنرا دسرد ه ّويتهرا وفرادهترا ،ويتريا ارا التقراط
ا ي رراة وامتالكه ررا .فالشخص ررية كم ررا ي ررذهأ بعر ر النق رراد لذات منازل ررة اسر ر اتيجية باعتباره ررا ملتق ررى
الكتاب والقرا والنقادل.2
و علررى الرررغم مررن هررذي األتيررة الررا عليهررا الشخصررية يف اعبرردار والنقررد ر وخباصررة يف الروايررة
الكالسرريكية ر يررذهأ نقرراد نخرررون و يف مقرردمتهم منهرررو الروايررة اجلديرردة إىل عر ّدها عنص ررا ثانويررا

هامشرريا يف السرررد ،ويف هررذا الصرردد يررذهأ فيليررأ هررامون Hamonش إىل القررول :لالشخصررية بنررا
يقرروم الررنص بتشررييدي أكثررر دمررا هرري معيررار ملررروض مررن خررارج الررنصل ،3فهرري يف تصرروري جمرررد عالمررة
ر
لغوي ر ررة ،أوج ر رردها ال ر ررنص ،وليس ر ررت ا ر ررا أيّر ر رة عالق ر ررة بس ر ررياقه اخل ر ررارجي ،بينم ر ررا ي ر رررل نخ ر رررون
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بررارت) (R.Bartheعلررى سرربيل املثررال ر ؛ إهنررا ليسررت إالّ كارن ررات ورقيررة لجم رررد عنصررر لسرراي ال
يساوي أكثر دما تساوي العناصر السردية األخرل مثل اللغرة ،ا يراز ،الازمران ،إ ّهنرا لرديهم ،ال تغردو أن
4

تكون كارنا لغويا مصنوعا من اخليال احمل ل
لكررن ،وإن كانررت الشخص ررية يف القررص عمومررا ويف الرواري ررة علررى سرربيل التخص رريص قررد عرف ررت
رب رروالت كب رررية أفض ررت إىل هتميش ررها وتق ررازمي دوره ررا يف الس رررد ،ف هن را ال حمال ررة س ررتبقى املك ررون البن رراري
القاعرردي الررذي ال فكررن إغلالرره يف البنررا اللكررري واللررن للروايررة ،ألهنررا عم رل العمررل الرواررري وأحررد
أبعادي الرريسة .وهي يف رواية املرأة كارن فكري شاعري ،يتفول يف النص ليضيف له.
تويل رواية نورس باشا اهتماما كبريا بالشخصية الرريسة وذبعل منها حمرورا أساسريا ارا مرن بردايتها
إىل هنايتها ،فقد أطلقرت عليهرا الكاتبرة اسرم ضراويةش وأسرندت ارا دور البطولرة ،وجعلتهرا تنرري العرا
الس ررردي للرواي ررة ،ربك رري س ررريهتا الذاتي ررة ،وربك رري ع ررن شخص رريات أخ رررل :األم اخل ررال زوج ررة اخل ررال،
عارش ررة ،عثم رران امل ررالطي ،زين ررأ ،ضب رردان نغ ررا ،الباش رراغا ف رراروق ،ابنته ررا زه رررة ،س ررعدة ،نس ررا القري ررة
الغي ررورات عل ررى أزواجه ررن ...و يف خض ررم ه ررذي ا كاي ررات تض ررع الق ررارئ أم ررام الت ررارين االجتم رراعي
والسياسرري للجازارررر إبرران الوجررود العثمرراي ،حيررث تبرردي الروايررة قرردرة ملفويفررة يف حسررن ال رربط ب ر
اخلطاب الذا اخلاص واملوضوعي العام ،فيربز كل منهما رافدا لآلخر ومرنة له.
والسررارد كمررا هررو معلرروم يضررطلع بويفررارف عديرردة إىل جانررأ سرررد ا كايررة ،فهررو يررنهم مسررار
ا ك رري ،ويع ر ّررب ع ررن هواجس رره ودواخل رره وأفك رراري...وهو كم ررا س رربقت اعش ررارة ص رروت األنث ررى و نه ررا

البرراكي امللتررار يف ذمواه ررا وأشررجاهنا ،س ررنلونية املبدع ررة  ،ووس رريلتها املختررارة للتعب ررري عررن ت رروم ال ررذات
وأوجررار األنوثررة وعررذاباهتا يف يفررل جمتمررع ذكرروري ،ال يترواه يف قهرهررا ونعتهررا بالدونيررة ،وبررذلك تكررون
م ساة هذي الشخصية األنثوية هي م ساة شاملة يتخبط فيها اجتمع برمته عررب مررور الرازمن .والرذات/
ضاوية يف هذي الرواية ربكري حكرايت مترداخلت زمنيرا ،تسرتلهما مرن فضرار خمتللر  :األول فضرا
عازيرراز املنبررت األول للبطلررة .والثرراي فضررا مدينررة اجلازارررر أو الرردزايرش كمررا تسررميها الكاتبررة ،اللضررا
الذي انتقلت للعيش فيه بعرد فقرد ابنهرا إبرراهيم ،وترا فضرا ان متشرابان ،فترد كرل منهمرا يف ا خرر،
يكرسان معاناة الذات ،ويستضيلان عذاباهتا وأوجاعها.
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تنلتا رواية نرورس علرى الرذات ،وتضرع قاررهرا أمرام طريقرة جديردة يف رسرم الشخصرية ،تتمثرل يف
اعتماد املنولوج الرداخلي le monologue interieurش وهرو طريقرة داخليرة للبروح واعفصراح عرن
مكنونات النلس .ال خيضع ألي ترتيأ منطقري وتّره الوحيرد هرو ال تيرأ العراطلي.ل 5يردخل القرارئ

رص أفكارهرا وتلاصريل حياهترا ،بردون
مباشرة يف ا ياة اخلاصة للشخصية ،ويطّلع على مشاعرها ،وأخ ّ
أي تدخالت أو شروحات من الكاتأ.
دأبررت الكاتبررة علررى اسررتعمال هررذا األسررلوب ا ررداثي يف هررذي التجربررة ،ويف روايتهررا ال ررايس الررا
تناولررت فيهررا حيرراة البفررار اجلازارررري ال ررايس ضبيرردو ،ومررن ا فالروايترران تتنرراوالن الل ر ة الازمنيررة ذاهتررا ر
زمررن الوجررود العثمرراي يف اجلازاررر ر وهرري ف ر ة ربررجل باهتمررام املبرردع اجلازار رري  ،ويفلررت بعيرردة عررن
تناوام.وهي جاز من التارين اجلازارري املغيأ أو املسكوت عنه.
تنطلل أحداث رواية نورس باشا مرن مالحقرات البطلرة لرذكرياهتا اااربرة يف ذبراويف ذاكررة متعبرة،
زب ررتلط فيه ررا الت ررداعيات واالنثيرراالت بوجعه ررا وقس رراوة يفروفه ررا ،تس ررتدعيها ال ررذات ب ررال ه روادة ودون
انقطار ،متجاوزة بذلك فضا الغرفة املغلل الذي اختارته املبدعة فضا للسرد.
تبرردأ ضرراوية سرررد أحررداث القصررة مررن عازيرراز تلررك القري رة الصررغرية املسرريّجة دبواضررعات األع ررا

التعسررلي مررن زوجهررا الثالررث ،وكيررف سررارعت والرردهتا عنررد
والتقاليررد الباليررة ،فسر جع حادثررة طالقهررا ّ
خيرروط اللجررر إىل إجررا طقرروس سررفرية ملنعهررا مررن اعذمرراب بعررد فشررل زواجهررا جمررددا وذلررك بلجررم
جسرردها املعط ررا  ،بع ر ّدها األمش املس رؤولة األوىل عنه ررا يف يف ررل غي رراب وال رردها ،وزبلي رره عنهم ررا ،فق ررد
حواررا خوفهررا مررن العررار إىل جر ّرالد ال يرررحم .تقررول الضرراوية:ل وحرردي جمررددا للمرررة الثالثررة ،لقررد عرراد

لازوجته وطلقن قبل ثالثة أيام من حكايرة ا لرر السربع ،ردبرا ذلرك مرا جعرل أمري تتفامرل علرى زدرا
6
الثالث وأطلايل الثالثة ،وتسارر إىل جلم رضبي عن اعذماب ولو سفرال
سرارعت األم إىل إجررا طقوسررها السرفرية حر تررتخلص مرن مشركلة اعذمرراب لردل ابنتهرا ،فقررد
صررادرت حقهررا اعنسرراي وباغتتهررا علررى ح ر غرررة ودون أن تستشررريها ،جمررربة إياهررا علررى االسررتجابة

ألوامرها ،فهي ترل يف هذي الطقوس ا صن املنيع الذي سيفمي ابنتها من ألسنة أهل القرية.
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وتتفول األم ش بذلك من دور املقهورر قهر الازوج والعر ر إىل دور القاهر فمرا كران مرن البطلرة
إال الرضوخ واالستسالم لسلطة أمها ولعملها السرفري الرذي كانرت تردرق يف قررارة نلسرها ب نره عمرل
شيطاي مشر  .وسبعرن الرذات يف تعريرة واقعهرا األلريم با رديث عرن والردهتا الرا بردت غرري مباليرة برا
وحبالتها الصفية ،حيث تورد :ل يف طريل العرودة ارتلعرت درجرة حررارة جسرمي ،بردأت فجر ة برالقي
املريررر؛ تبررد أمرري قلقررا لررذلك ،كررل مررا تّهررا أهنررا نلررذت مررا توعرردتن برره ،وردمررت سرربع حلررر مبطنررة
7
بدم ...ش؛ ح ال أسبكن مرة أخرل من اعذمابل
ومن صور العذاب والقهر الرا عاشرتها البطلرة يف بيرت زوجهرا الرذي زبر ي ،وإيرا أجرربت علرى
االرتباط به بعد وفاة زوجهرا تلاديرا ملرا سينسرو حوارا مرن أقاويرل يف القريرة ،فاملطلقرة تثرري حنرل رجرال
عازياز الذين خيشون فتنتها ،وهي يف اعتقاد النسوة املتازوجات خطر يهردد حيراهتن الازوجيرة ،و سريكون
اجلررالد يف هررذا اللضررا اجلدي رد الررازوج الررذي أذاقهررا أصررنا اعذالل والقهررر ،فمعاناهتررا معرره تكررن
لتقتصرر علرى االسرتفواذ علرى أمروال زوجهرا األول الباشراغا ضبردان ،ا تطليقهرا بعرد هتديردات زوجتره
األوىل وإخوهتا ،إيا ذمردي يعرود خلسرة لقهرهرا وضرربا لبراغتن علرى حر حسررة بضررب مرربح لسرت
أنساي ،ردبا هي طريقته يف وداعي ،وردبا حاول ترصبة حأ ليس تلهم هنايتره الباهترة؛ فكسررت ذراعري
8

وهو يرمي يب يف أركان الغرفة كما اجنون.ل
ترردح الكاتبررة اللكرررة السرراردة يف واقررع ا يرراة عررن الرجررل والررا تررذهأ إىل أنرره فثررل سررند املرررة
ومعينهررا علررى مصرراعأ ا يرراة ،كمررا تعررري مررن خ ررالل ه ررذا املقطررع الس ررردي نازع ررة العن ررف والتسررلط
واستضررعا امل ررأة املطلقررة الررا تضررطر بسرربأ النهرررة الدونيررة للمجتمررع الررذكوري إىل االلتجررا للررازواج
ماية نلسها وقبول تبعاته.
وب ررالرغم م ررن اجلراح ررات والن رردوب ال ررا خلّلته ررا ه ررذي العالق ررة ،إال أن البطل ررة أحس ررت بن ررور م ررن
االرتياح عنرد انلصرااا عرن زوجهرا ،وهرو ارتيراح يبشرر ببروادر ربرول ال حقرة يف وعيهرا ،وإن كران ذلرك
قررد ن بنررربة مكنونررة :لال يغيهررن ذلررك ...سرريكون أقررل الرجررال سرركىن بالررذاكرة ،لرريس دمعررن برره؛
شرري ؛ طللرري األخررري منرره تررويف بعررد أسرربوع مررن مولرردي ،مررا تبقرى منرره هررو هررذا االعوجرراج يف مرفقرري
بسبأ ضرربه املرربح يل يروم طالقري.ل 9وحر ترتخلص هناريرا مرن أدران هرذا الرازواج القسرري ومرن نثراري
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السلبية ،ذمردها هتررر إىل التطهرر ،وتلقري اسردها وبروحهرا املتعبرة املنكسررة يف حروض مرا دافر  ،فرال
يوجررد مثررل املررا مطه ررا مررن رجررس األوصرراب الررا علقررت ب رذاهتا جر ّررا زواج اسررتباح كرامتهررا وأهرردر
أدس وجهري
إنسانيتها .حيث تورد :لخبار املا طهارة رارعة ،أخالره كمرا الغيروم العاليرة ،كنرت أريرد أن ّ
10

فيه ح أختلي من كل الذي حويلل
وسبتررد دمارسررات القهررر وا رمرران يف حيرراة البطلررة إىل مرحلررة الطلولررة ،أيررن ال جمررال للمواجهررة أو
الرررف  ،حيررث تقررف ضرراوية أمررام سررلطة األب البررديل زوج األمش واألم املستسررلمة ،واجتمررع الريلرري
املغلررل الررذي راح ااصرررها بعيونرره الشرسررة ،ملغيررا مكانتهررا بع ر ّدها لكارنررا ي ر يف املكانررة الثانيررة مررن
11
حيث الوجود اعنساي.ل
لقررد أهنررت التغرريات الليازيولوجيررة الررا برردت علررى جسررد الطللررة كررل أحالمهررا اجلميلررة ،وصررادرت
حريتهررا يف اخلررروج إىل املراعرري اخلضررا  ،وهررا هررو زوج أمهررا ارمهررا اخلررروج مررن البيررت امتثرراال ألعررا
القري ررة ال ررا تس ررما للص رربيَّة باملش رراركة يف األعم ررال اخلارجي ررة ح ر س ررن البل رروغ ،وبع رردها د ررأ عليه ررا
املكوث يف البيت ملازاولة األعمال املنازلية ،ولن تغادري إال إىل بيت زوجها.
تتذكر البطلة طلولتها املسروقة لعلى ح غرة قرر زوج والد تروقيلي عرن الرعري ،والردخول إىل

البي ررت يف انته ررار خطوب ررة مؤك رردة م ررن حس رران ب ررن الع ررربوزي ...ص رررت عروس ررا ومغري ررة ،ق ررد يعر ر ض
أحدهم طريقك ويسلبك شرفك.ل  12وينسفأ منع البنات من اخلروج مرن البيرت علرى صبيرع بنرات
عازياز ،ومن ا فالبطلة هنا ال تعرب عرن ذاهترا ففسرأ ،ولكنهرا تعررب عرن ذوات متعرددة ،ترسرم املشرهد
املماثررل لواقعهررا ا سرري يف قريتهررا املغلقررة علررى قمعهررا وتعسررلها يف حررل األنثررى ،ولعررل هررذا مررا يررربزي
قوارا :لربمررل نعرراجي أةرا صررديقا اللروا دخلرن البيوت...كلمررا انسررفبت واحردة أعطيررت اةهررا
13
لنعجة صار عندي خددة و زوليخة ومباركة وفينة وعلجية.ل
إن معان رراة املر ررأة يف اجتم ررع ال ررذكوري ال تب رردأ يف واق ررع األم ررر م ررن مرحل ررة الطلول ررة ،مثلم ررا تص ررور
أحرداث الروايرة ،إيرا تعرود إىل مرحلررة الروالدة إىل هرة جمي هرا إىل ا يرراة الردنيا .وهري هرة كانررت وال
زالت غري مرحأ با يف جمتمعاتنا العربية ،وبذا تكون الرواية قد انطلقت من رؤية واقعيرة ،عرربت مرن
خالاررا عررن وضررعية املررأة يف اجتمررع يف امتررداداهتا التارخييررة ،وهرري رؤيررة تكرررس منطررل اسرتالب الررذات
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األنثوير ررة ،والتميير رراز بينهر ررا وب ر ر الر ررذكر .وقر ررد سر ررعت الكاتب ر ررة إىل نب ر ررذ منط ر ررل التع ر ررايل علر ررى ال ر ررذات
واضطهادها وسفقها ،من خالل تبن بطلتها ضاوية ألسلوب الصرار واملواجهة.
الفضاء المديني /المواجهة /التعثر واالنتظار:

تنتقل البطلة بعد فقدها البنها إبراهيم من فضارها الريلي املغلرل إىل مدينرة اجلازاررر ،بعرد معايشرتها
لتجارب مريرة ،أهنكت كاهلها ولكنهرا علمتهرا و منفتهرا قردرا مرن القروة والصرالبة ،وكانرت سرببا يف
أي شرركل مررن
ربر ّرول وعيهررا ،فقررد ضرراقت ضرراوية ذرعررا بتصرررفات أهلهررا وكررل مررن حواررا ،ورفضررت ّ
أشرركال الوصرراية عليهررا ،فمررن خررالل فعررل اخل ررروج أو ا ركررة املكانيررةش ،تكشررف الررذات عررن رغبررة
جاحمة يف بداية جديدة ،ربقل عربها ذاهتا وفاعليتها املارازة.
وألن ا ياة ال زبلو دوما من الصعوبات ،نراها تتعثر وتلشل يف بداية طريقهرا إىل ربقيرل كينونتهرا،
وتقرع ضررفية سررذاجتها البدويررة ،وتصررديقها ملسرراعدها عثمران الررذي لطاملررا ح ّلازهررا علررى قررار االنتقررال
ملدينة اجلازارر ،وساعدها على االستقرار يف ربوعها ،بل و هي اا كل سبل الراحة واالسرتمتار دبلرذات
حياة أمنة بعيدة عن عيون القرويات وعرادات القريرة وتقاليردها ،رفقرة ابنتهرا زهررة والعقونرة الرا قرت
بما بعد أن تعرضت لالغتصاب من جمهول.فعرفت مرن خاللره الردور والقصرور والشروارر وا مامرات
ودكاك العقارين وا دارل وأذاقها املدام الا أصبفت بديال عن قهوهتا امللضلة..
ولكررن اخلررادم عثمرران اسررتغل طيبتهررا ،وقررام بسرررقة مااررا وفررر هاربررا إىل وطنرره األصررلي مالطررا الررذي
حدثها عنه وعن صباله وكيف يفل جرحا نازفا يعتصر فؤادي ،بعد غيراب دام شبران وعشررين سرنة ،فقرد
حقررل عثمرران حلمرره املنشررود تاركررا ضرراوية ضررارعة يف ملر ق الطريررل ،وهرري البدويررة الررا كانررت تعتمررد
عليه يف كل كبرية وصغرية مذ وط ت قدماها مدينة الدزاير ل كان منهرر الصرو املنبروش فروق السررير
كافي ررا ك رري سبتلك ررن رعش ررة ص رراحية ...لق ررد س رررق كتوني رروس ك ررل ذخ ررري ومض ررى ،ارت ررديت ا اي ررك
وخرجررت للازق رراق ،ص رررت أحب ررث عنرره يف ك ررل الوجوي...هك ررذا ي رراكتونيوس بررذي الس ررهولة زب ررون ثق ررا
ب رركل ،14وقادهت ررا ه ررذي ا ادث ررة إىل ال ررتخلص م ررن التبعي ررة واالعتم رراد عل ررى نلس ررها يف ت رردبري ش ررؤهنا،
واس ررتهلت ذل ررك برف ررع ش رركواها إىل قاض رري ال رربالد  ،وكان ررت ه ررذي اخلط رروة اجلري ررة س ررببا يف االلتق ررا
بالباشرركاتأ الررذي سرراعدها علررى اس ر جار حقوقهررا ،ب خ رذ تعرروي مررادي عررن مااررا املسررروق ،ا
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تشر ررا األقر رردار لقلبيهمر ررا أن يلتقير ررا ،ويتفر ررول هر ررذا الرجر ررل إىل طر رروق ذمر رراة للبطلر ررة ،ابهر ررا بصر رردق
ويتازوجها .وهي ال تعر عن ماضيه عدا أنه من األناضول.
أغرردق الباشرركاتأ علررى ضرراوية مررن نعررم ا يرراة ،وأنسرراها مررا عاشررته مررن بررؤس وحرمرران ،وأسرركنها
قصر تيلمالي .فكان هذا ا دث نقطة ربول حقيقية يف حياة البطلة غريت من رؤيتها لرذاهتا وللعرا
احملريط برا.ربكي ضراوية عررن حبهرا لازوجهرا اجلديررد ،وتلصرا عرن دوري يف انتشررااا مرن الضريار والقلررل
والي س .وك ن املرأة تقول من خالل ذات البطلة :يكلين قدرا من املشاعر النبيلة تردخل السركينة إىل
قلبيلتشررعري بررذا ووجررودي ،حيررث تررورد :ل لقررد عرراجلن هررذا الرجررل كم ررا ينبغرري ...صرررت أنتهررر
املسرا حر تللرن عينراي ،حر تشرعلن حراررل شروقه ،أحرأ لررون عينيره اارارب بكرل األلروان ...طولره
15
اللاري يشعري وك نن وردة ينفن دوما لقطافها ...ماذا كنت س فعل من دونهل
لقرد أنسراها ارتباطهرا برذا الرجرل الرودود الوقررور كرل أحازاهنرا وعرذاباهتا ،واسرتطار أن يعيرد االعتبررار
عنسانيتها اجروحة ،وهذا ما تكشف عنه يف مقاطع سردية كثرية :ل الباشركاتأ ،فطرري بااردايا كرل
مسررا ...يقول إهنررا الغنررارم الررا تصررل القصررر مررن عنررد ريرراس البفررر ...أرسررم عاملررا مررن ا رير...قصررا
16
فوج يف اخليوط املطرزةل
وألن ا ررأ ال يكلرري لبنررا ذات امل ررأة ،سررعى الباشرركاتت إىل تعليمهررا الكتابررة والق ررا ة ،وربري ررر
عقلهررا املثقررل بغيبيررات قريررة عازيرراز ،مثلمررا حرررر روحهررا دبشرراعري الداف ررة.وقررد أص رررعلى ذلررك عنرردما
وجرردها منشررغلة منبهرررة بسررفر ا رررو ل عرراد ذات مسررا برفقررة قرراطيس ودواة وريشررة كبرررية ...كنررت
يف حجرررة عنرردما سر لن عررن أول اسررم أريررد كتابترره قلررت علررى اللررور :إب رراهيمل .17ومررا كتابتهررا السررم
إب رراهيم إال تعب رريا ع ررن رغبته ررا يف األموم ررة يف أن تك رون أم ررا م ررن جدي ررد ويف حياهت ررا اجلدي رردة ،لكنه ررا
تصطدم بصخرة الواقع من جديرد ،دباضريها البرارس و بطقروس أمهرا السرفرية الرا حالرت دون ربقيرل
حلمهررا املنشررود يف األمومررة ،ومررن ا م يبررل لضرراوية إال ا كايررة وسرريلة للمواجهررة والتفرردي ،ربرردي
احملبطرات ،وربويلهرا إىل سررالح مواجهرة ضررد اختصرار األنثررى وتشري ها ،لررذا تنتهري ا كايررة علرى تيمررة
االنتهار :انتهار يوم جديد؟ ال تدري الضاوية وال الكاتبة ماذا خيب للمرأة واعنسان.
خاتمة:
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أفضرت بنرا مقاربررة خطراب الررذات يف روايرة الكاتبررة اجلازارريرة هرراجر قويردري إىل صبلررة مرن النتررارو،
نوجازها يف النقاط ا تية:
ر استطاعت الكاتبة اجلازاررية هاجر قويدري أن تتعامل مع تيمة قهر املرأة واستالب ذاهترا تعرامال فنيرا،
عربت من خالله عن معاناة املرأة يف اجتمع الذكوري ،وأبانت عن موقلهرا الرداعم لقضريتها ،فقرد بردا
صوت الذات الساردة يف روايتها صوتا لكل امرأة تعاي القهر واعقصرا وا رمران يف اجتمرع ،وتسرعى
إىل اخلالص منه.
ر ر عم رردت الكاتب ررة إىل ت ررذويت ا ك رري ،واالتك ررا عل ررى املنول رروج ال ررداخلي ال ررذي ك رران أداة ناجف ررة
سرراعدت يف التغلغررل والكشررف عررن نررب ا يرراة الداخليررة للشخصررية الرريسررة وتلاعالهتررا مررع حميطهررا
اخلارجي ،وقد أضلى هذا على نص الرواية فاعلية الذات وتوهجها.
ر أضلت اللضا ات املغلقة الغرفةش دورها يف إضلا أبعاد درامية على خطراب الرذات ،وكانرت حرافازا
للتعبري عن مكنونات الشخصية وهواجسها الدفينة.
ر مازجررت الكاتبررة بر خطرراب الررذات والتررارين االجتمرراعي والسياسرري للجازارررر إبرران الوجررود العثمرراي،
ووفقت يف اجلمع بينهما يف نص الرواية وهذا ما أغىن اخلطاب الرواري ،وعمل من دالالته وأبعادي.
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