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اهليئة العلميّة للمجلّة

اهليئة الفخرية:
 /1أ.د .خمتار نويوات (جامعة ابجي خمتار  -عنابة /)-اجلزائر
 /2أ.د .بيار بروانل (جامعة الصوربون) /ابريس
 /3أ.د .حسام اخلطيب (جامعة قطر) /قطر
 /4أ.د .يوسف بكار (جامعة الريموك) /األردن

جلنة العدد العلمية:
 -1أ.د .عبد اجمليد حنون (ج .عنابة)  /اجلزائر

 -15أ.د .بشري إبرير (ج .عنابة) /اجلزائر

حور (اجلامعة اهلامشيّـة)/األردن
حمم د إبراهيم ّ
 -2أ  .د ّ .

 -16أ.د .بينيديكت لوتوليي (ج .الريونيون) /فرنسا

 -3أ.د .رشيد شعالل (ج .عنابة)  /اجلزائر

 -17د .محيد بوحبيب (ج .اجلزائر  / )2اجلزائر

 -4د .حممود أمحد عبد الغفار (ج .القاهرة) /مصر

 -18د .ن .شـمـنــاد ( جامعة كرياال) /اهلند

 -5أ.د .صاحل ولعة (ج .عنّابة)  /اجلزائر

 -19أ.د .عباس بن حيي (ج .املسيلة)  /اجلزائر

 -6أ .د .عبد احلليم حسني اهلروط (ج .العلـوم اسسـال مية

 -21أ.د .حممود يوسف حسينات (ج .الريموك)  /األردن

العاملية)  /األردن

 -21أ.د .رشيد قريبع (ج .قسنطينة) /اجلزائر

 -7د .حيي غنب (جامعة األقصى بغزة)/فلسطني

 -22د .حافظ عبد القدير(ج .بنجاب -الهور) /ابكستان

 -8د.عباس يداللهي فارساين (ج .تشمران-األهواز) /إيران

 -23أ.د .حفيظ ملواين (ج .البليدة)  /اجلزائر

 -9أ.د .صاحل بورقيب (ج .عنّابة)  /اجلزائر

 -24أ.د .دمحم القرعان (ج .الريموك) /األردن

 -11أ.د .اندية ه ناوي سعدون (ج .املستنصرية) /العراق

 -25أ.د .مسرية صويلح (ج .عنابة) /اجلزائر

 -11أ .د .مليكة بن بوزة (ج .اجلزائر  / )2اجلزائر

 -26أ.د .وحيد بن بوعزيز (ج .اجلزائر  / )2اجلزائر

 -12أ.د .هالة بن مبارك (ج .تونس)  /تونس

ش ـاب (ج .سوق أهراس)  /اجلزائر
 -27أ.د .جالل خ ّ

 -13أ.د .نصر ال ّد ين بن غنيسة (ج .بسكرة)  /اجلزائر

 -28أ.د .إدري ـ ـ ــس اعبي ـ ـ ــزة (ج .دمحم اخل ـ ـ ــامس/أك ـ ـ ــدال)
الرابط /اململكة املغربية

 -14أ.د .أمحد حيي علي (ج .عني مشس -القاهرة) /مصر
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اهليئة العلميّة للمجلّة

الرمحن تيربماسني (ج .بسكرة) /اجلزائر
 -29أ.د .عبد ّ

 -44د .مرمي البادي (جامعة نزوى) /سلطنة عُمان

 -31هادي نظري منظم (ج .تربيت مدرس) /إيران

 -45د .حيـ ــدر غ ـ ــيالن (جامعـ ــة ص ـ ــنعا )/الـ ــيمن ،و(جامع ـ ــة

 -31أ.د .فلة بن عابد (ج .عنّابة)  /اجلزائر

قطر)/ال ّدوحة.

 -32املعز مهدي علي دمحم (ج .سنار) /السودان

 -46د .إشراق عبد النيب (جامعة البصرة) /العراق

 -33هاين إمساعيل أبو رطيبة (ج .بين سويف) /مصر

 -47د .علي اخلرابشة (جامعة عجلون الوطنية) /األردن

34- Abou-Agag

Naglaa )Alexandria

 -48د .عمر الكفاوين (جامعة فيالدلفيا) /األردن

University)/Egypt

 -49أ.د .عبد القادر فيدوح (جامعة قطر) /الدوحة

35- Ashraf Salih (University of Ibn

 -51أ.د.بش ـ ـ ــرى كفراس ـ ـ ــت (جامع ـ ـ ــة القا ـ ـ ــي عيـ ـ ـ ــا ،

Rushd)/ Netherlands

مراكش) /اململكة املغربية

36- Al-Harahsheh Ahmad (Yarmouk

 -51د .مصــطفى شــعبان (كليــة اللغــات  ،جامعــة القوميــات)/

University)/ Jordan.

مشال غريب الصني

 -37د .سلمى عطاهلل (جامعة سيّدة اللّويزة) /لبنان

 -52أ.د .دمحم بكادي (م.ج .منغست)  /اجلزائر

38- Barbara Michalak - Pikulska (The

 -53أ.د .مصطفى كيحل (جامعة ابجي خمتار-عنابة)/اجلزائر

)Jagiellonian University Krakow/ Poland
Polonia.
(University of

Anissa

 -54أ.د .مدحية عتيق (ج .سوق أهراس)  /اجلزائر

39- Daoudi

 -55أ.د .نظرية الكنز (ج .عنابة)  /اجلزائر

Birmingham)/Uk.
Omer (Istanbul

Ishakoglu

 -56أ.د .سامية عليوي (ج .عنّابة)  /اجلزائر

41-

 -57د  .شريف ال ّدين بن دوبة (جامعة طاهر مـوالي-سـعيدة)

University)/ Turkey

karima -41

/اجلزائر

( karbiaجامعـ ــة سـ ــطام بـ ــن عبـ ــد

العزيز) /اململكة العربية السعودية

 -42د .ميس عودة (جامعة االستقالل)/فلسطني
43- Boutaghou Maya (University of
Virginia)/ USA
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شروط النّشر يف اجمللّة
الشّروط الشّكلـيّـة:
 .1يُكتــا الث ـ ونــذ النّمــو * املع ـ ّد فــل عبا بعــد ميل ـجمل مــل ــب ة ا لــة عل ـ
للمجّلت العلميّة ) (ASJPمـل الـّلا النّقـر علـ الانـة "تعليمـات
الثوابة اإللكرتونية
ّ
للمؤلّف".
ـ ـ ـ ــب ة مقاف ـ ـ ـ ـ ا
ني ـ ـ ـ ـ ة إلكرتونيّـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــيغة word
 .2يُكتـ ـ ـ ــا الث ـ ـ ـ ـ
( 4261ف ـ ) مــع اف ـراي امصــية لل ــب ة عل ـ الصــكل التــايل 4.2 :ف ـ مــل

اعل ال ب ة و4ف مل افبل ال ب ة ومل ميين ا ومشاهلا.
يقل عل  62ب ة.
 .3ال جيا ان يتجاوز حج املقاا الـ 42ب ة و ال ّ
 .4تكت ـ ــا الث ـ ــو العربي ـ ــة ـ ـ ـ (Arabic

 )Traditionalحج ـ ـ ـ 61

واهل ـوامشّ 62امــا الث ــو األجنثيــة نتكتــا ـ ()Times New Roman
مقاس 62واهلوامش.64
 .5تكــون اهل ـوامش ّلـيّ ــة و ّالــر املقــاا ويوشــع رق ـ اهلــامش امل ـ ب ـ قوف ـ
تبعــا ع ــل ف ــةر الكتاب ــة امــا
مر ع
ميتوى فةر الكتابة.
 .6تكــون امليــانة ب ـ األفــةر

ا اهل ــية نيك ــون رق ـ اهلــامش م ــل ـ قوف ـ و

املق ــاالت املكتوب ــة ابلعربيــة  6ف ـ ّامــا الث ــو
املكتوبة ابللغت البرنييّة او اإللجليزيّة نتكون امليانة  6.62ف .
 .7يُرنــذ الث ـ خل ّ ـ ابللّغتـ العربيـةّ واإللجليزيّـة (ال يقــل عــل أيــة افــةر
وال يزيد عل العصرة)؛ ّد د نيجمل اإلهلكالية وا ّ العنا ر والنتائج؛ ويُرنذ بكلمـات
مبتاحية (ابللّغت ) ال تقلّ عل أس كلمات وال تتجاوز العصرة.

ُُ .8ت ّـ ال ّــب ة األو مــل املقــاا لكتابــة العنـوان ابلثــن العـري (حبجـ  42إن
اليــةر ويكــون تـجمل مــل ج ـة الييــار افـ
كـان ابلعربيّــة و 61إن كـان بغ ــا) وفـ ّ
5
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املؤفيــة او اجلامعــة الــي ينتمــي إلي ــا
ّ
املؤلــف (اف ـ ثّلثــي عل ـ األك ــر) مث تـجمل افـ ّ
الثاح ويليجمل الربيد اإللكرتوين.
 .9ابقي ال ّب ة األو خي ّ لكتابـة املل ـ ابللّغتـ جنثعـا إ جنـا (كمـا ـو
النّمــو املرنــذ)* حبج ـ ال ـ  64ابلعربيــة و  66ابإللجليزيـّـة مثّ الكلمــات

موشــيف
ّ
املبتاحيّة.
الرئيييّــة
 .11تكتــا العنــاويل ّ

اليــةر
املقــاا حبجـ  ( 61لــي  )Grasمــل ّاوا ّ

اليـةر خيـانة  6فـ وتكتـا حبجـ  ( 62لـي
ّاما العنـاويل البرعيّـة نتُـزان عـل ّاوا ّ
.)Gras
ـاألو ان تكــون هلــكل ــورة
 .11إن كــان املقــاا تــوأ عل ـ اهلــكاا وجــداوا نـ ك
وإال نتوشع ّالر املقاا مع وشع عّلمة لإلحالة علي ا.
لتبادأ وقوع اأ اللل ّ
عجـا واالفـتب ام ويكـون البـراغ
 .12ال يرتك نراغ قثل البا لة والنّقةة وعّلمـات التّ ّ
بعد ا وجوبـعا كما ال يرتك نا ل ب الواو وما بعد ا.
 .13يكــون راس ال ــب ة ّليمــا ومتمــايزا ب ـ ــب ة نرديّــة وزوجيــة كمــا ــو مث ـ ّ

النمــو املرنــذ* .يكتــا راس ال ــب ة األو اف ـ ا لــة ورق ـ ا لّــد والعــدد وفــنة
اإل دار ...و التالية يكتا اف احا املقـاا (افـ ثّلثـي علـ األك ـر) وعنـوان
الث (خمت را).
الشّروط املوضوعيّـة:
 .1تنصــر ا لــة الث ــو وال ّدرافــات العلميــة األ ــيلة الــي تعــد بقلــا األدب العــام
واملقارن والنقد والرتمجة هلريةة االّ تكون منصورة أبيّة يغة كانت او مق ّدمة للنّصر.

 .2يُرنذ املقاا بتع ّ د موقّع مل فـري املؤلّـف يؤّكـد عـدم نصـر املقـاا او تقدميـجمل للنّصـر
ايّة ج ة االرى.
 .3تنصر ا لة الث و ابللّغة العربية افافا وابللّغت ك  :البرنيية او اإللجليزية.
6
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شروط النّشر يف اجمللّة

 .4تُنصر املقاالت املرتمجة هلرط ان ترنذ ابلنّ األ لي.
 .5يت ّمل الثاح ميؤولية ت ييف حب جمل وفّلمتجمل مل األالةاء.
كل الث و للتّ كي العلمي وخيةر الثاح ابلنّتائج.
ُ .6تلع ّ
إجراءات النّـشر:
تعرب املقاالت ابللرورة عل راأ ا لّة.
 .1ال ّ
 .2خيلع ترتيا املوشوعات العتثارات ننّية ال .
 .3ال يصرتك املقاا الواحد اك ر مل مؤلّب اثن (.)24
 .4ال تُعاد الث و إ ا اهبا نُصرت ام مل تُنصر.

 .5يٌصرتط لنصر املقاا ان يُـدر الثاحـ قائمـة امل ـادر واملراجـع (بثليو رانيـا املقـاا)
الثوابة.
منب لةع عرب حيابجمل عل ّ
أبأ ــيغة
 .6ال ـ ّـذ للثاح ـ الــقأ نُصــر مقال ـجمل اب لّــة ان يُعيــد نصــر مـ ّـرة االــرى ّ
كانت ّإال إب ن كتايب مل رئيس التّ رير.
.7

حقوق النّصر والةّثع حمبوظة لّة "التّوا ل األديب" وجلامعة ابجي خمتار/عنّابة.

الثوابــة اجلزائريّــة للمجــّلت العلميــة )(ASJP
* ترفــل الث ــو علـ عنـوان ا لّــة عــرب ّ

الراب :
ب بة ح رية عرب قا ّ

http://www.asjpcerist.dz/en.PresentationRevue/82

الرجاء التّوا ل عرب الربيد اإللكرتوين للمجلّة:
* لّلفتبيـار ّ
ettawassol.eladabi@gmail.com

تقييم املقاالت:
للمجّلت العلميّة ح عرا.
اليرأ عرب الثوابة اجلزائريّة
ّ
 .1تُعرض املقاالت عل للتّ كي ّ
الصــكليّة كتابت ـجمل يــت ّ رنل ـجمل تلقائيــا وال ــاا عل ـ
الصــروط ّ
 .2كـ ّـل مقــاا ال ــرتم ّ

التّ كي .
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 .3حـاا افــتيباء املقـاا لصــروط النّصــر تقـوم ييــة التّ ريــر ابالتيـار حم ّكمـ ك اثنـ
وقــد تيــتع ب ال ـ لرتجــييف احــد ال ـراي ك إن كــان بين مــا االــتّلي ق ـرار القثــوا او
الرن .
ّ

او

 .4تكون مّلحظـات اك ّكمـ ّإمـا ابلقثـوا او ابلقثـوا مـع تعـديل كثـ او بيـي
ابلرن .
ّ
اأ مق ــاا او حبـ ـ دون إب ــداء األف ــثاب
 .5هلييـ ــة التّ ري ــر ــّلحيّة قث ــوا او رنـ ـ
ّ
و لك ونذ ما تقتليجمل املوشوعيّة العلميّة.

أحكام ختامية:
.1

العلوية إدارة ا لة فوعية.
النصر ا لة جماين.

.3

ال يُدنع للثاح مكانأة عل نصر حب جمل

.2

8

ا لة.

﴿ التـواصل األدبي ﴾

ISSN 1112-7597

اجمللد /11:العدد02 :

EISSN 2588-2333

العدد التّسلسلي - 19 :جــوان 2022

الـفـهــرس
الصفحة

املـو وع

االفتتاحية 13-11 ..............................................................................

أ.د /سـامـيـة عـلـيــوي
 .1د /بالل محودة

............................................. ..................

44 -14

السمر يف الثقافة العربية:
أدب ّ

مدخل رخيي من العصر اجلاهلي إىل العصر العباسي
Samar literature in arab culture
Historical introduction from pre-islamic to the abbasid era

 .2د /مرمي البـادي 99 - 44 ...............................................................
ش ّحي
تسريد الـتّـابو يف رواايت الكاتبة بدريّة ال ّ
The Taboo in the Novels of Badria AlShihi

 .3د /شفيق بوطرفة

............................................ ...............

101 - 40

اجلزائر يف مذ ّكرات األسرى األوروبيّني  -قرا ة يف مناذج -
Algeria in European captives’ memoirs -models’ reading-

 .4د /رمضان ر ائي

................. .......................................

ِّ
شعر
الصلـة بني الثّـقافات القدمية من منظار ال ّ
ّ

132 -109

The relationship between ancient cultures
from poetry point of view

9

الـفــهــرس
 .1دمحم رزجيي و د /هادي نظري منظم و د /خليل برويين

........

149 - 133

ثنائيّة االنفتاح واالنغالق على اآلخر عند املف ّك رين الن ّق اد اسيرانيني
منوذج ا"
"داريوش شايغان
ً

The duality of openness and closing to the other according to Iranian
critics, Dariush Shaigan, as a model

 .9د /ليزا سهري جماج ؛ ترمجة :أ.د /مدحية عتيق 213 - 144 .....................
وتطوراته
األدب األمريكي -العريب :أصوله ّ
Arab-American literature:
Origins and developments

22

ISSN 1112-7597

﴿ التـواصل األدبي ﴾

اجمللد /11:العدد02 :

EISSN 2588-2333

العدد التّسلسلي - 19 :جــوان 2022

الكلمة االفـتـتـاحية
بقلم األستاذة الدّكتورة سامية عليوي
ـت
ـت ّقرائـي عـرب أيـة عصـر حمةّـة كن ُ
ن در عـدد التّافـع عصـر بعـد ان رانق ُ
ـت ّقرائــي
افــعد ني ــا بكتابــة انتتاحيــة كـ ّـل عــدد كمــا لــو انـّـأ اكتــا روايــة جديــدة الـ ُ
الروايــة
ـت مع ـ ع ـوامل متثاينــة ب ـ ّ
وجثـ ُ
الّلهلــا عــرب عنــاويل مقــاالت خمتلبــة ُ
الصــعر و ّ
الرتمجات األدبية.
وّ
ـت مقـ ــاالت نق ـ ـ
مـ ــل عـ ــدد ـ ــقا فـ ـ ّ
خ توا هتا.

قليلـ ــة

عـ ــدد ا ـ ـ ا ّ ـ ــا ثقيلـ ــة

نيــت ّل ــقا العــدد خقــاا بعن ـوان 'أدب الســمر يف الثقافــة العربيــة  -مــدخل
رخي ــي م ــن العص ــر اجل ــاهلي إىل العص ــر العباس ــي'-؛ تتثّــع نيـ ـجمل الثاحـ ـ مجل ــة م ــل
الن ــوص األدبيــة والتارخييــة الــي تت ــد عــل ادب اليــمر -الــقأ مل ينــل حظّـجمل مــل
اليـمر األدب العـريب وبعـ
ال ّدرافة حيا الثاح  .-كمـا تتثّـع الثاحـ جمـالس ّ
اعّلم ـ ـجمل وم ـ ــنباهت وتنـ ــاوا ظ ـ ــور ــقا اجلـ ــنس األديب وف ـ ـ ورتجمل وتةـ ـ ّـور األدب
العريب مل الع ر اجلا لي إ الع ر العثافي.

ـحي'؛
اثين مقــاا م ــل عن ـوان 'تسـ ـريد التّــابو يف رواايت الكاتب ــة بدريّــة ال ِّّ
شـ ّ

الص ـ ي
الروائيــة العمانيــة بدريــة ّ
تناولــت ني ـجمل الثاح ــة ميــألة تي ـريد التّــابو اعمــاا ّ
و ــي« :الة ـواي حي ـ اجلمــر» و«نيــز ء ( »)6و«كارمــا الــقئا  -نيــز ء (.»)4
الص ــيّة وعّلقت ــا بع ــادات ا تم ــع وتقالي ــد إش ــانة إ
و ل ــك م ــل حيـ ـ بني ــة ّ
ابلص ــيّات ال ّقكوريّــة وامل ـ الــقأ ّلــت إلي ـجمل .واللُ ــت الثاح ــة إ ا ّن
عّلقت ــا ّ
ـت بنيتـ ـجمل وتقنياتـ ـجمل الرتثافـ ـجمل بت ـ ّـورات نيّــة ال ــار
املدون ــة اثب ـ ٌ
التّــابو ن ــوص ّ
اككي نبيجمل.
ّ

22

الكلمة االفـتـتـــاحـيّـة

اثل مقاا مـل عنـوان 'اجلزائـر يف مـذكرات األسـرى األوروبيـني – قـرا ة يف
من ــاذج'-؛ تتثّــع نيـ ـجمل الثاحـ ـ

ــورة اجلزائ ــر م ــل ال ــّلا م ــق ّكرات األف ــرى األوروبـّيّـ ـ

ومؤلّب ــاهت ويوميّــاهت ال ــي اف ـ مت رف ـ الواق ــع اجلزائ ــرأ مي ــتو تجمل االجتماعي ــة
واليياف ــية واالقت ــادية والديني ــة .إ مت ّكن ــت اجلزائ ــر -حبك ـ يمنت ــا عل ـ ح ــوض
املتوفـ وحبكـ ا ــروب الــي الاشــت ا نيـجمل -مــل ان رفــر امليــات مــل
الث ــر األبــي
ّ
األوروبـّيّـ الــقيل تثــاينوا رفـ ــورهتا فــلثا وإجيــااب  -نــرتة ا كـ الع مــاين .-وقــد

ا ّكد الثاح عل امهية كتاابت األفرى األوروبي ومقكراهت مت يل ـورة اجلزائـرأ
ببلل ما ويجمل ق املقكرات واليوميـات مـل احـدا ومغـامرات ومصـا د متنوعـة عـل
اجلزائـ ــر اف ـ ـ مت إ جانـ ــا خمتلـ ــف الن ـ ــوص الرحليـ ــة األوروبي ـ ــة تق ـ ــد ـ ــورة
متكاملــة عــل اجلزائــر نــرتة الوج ــود الع م ـاين .وتي ــلي الل ــوء عل ـ خمتلــف من ــاحي
ا ياة :الييافية االجتماعية الدينية ال قانية ...مل منظور اورويب ريب.
شـعر' وقـد
الصلة بني الثّقافات القدمية من منظـار ال ّ
رابع مقاا مل عنوان ' ّ

تن ــاوا نيـ ـجمل الثاحـ ـ

ـ ـراع ا ل ــارات او ت ــادم ا مرّكـ ـزا علـ ـ ال ّ ــدام بـ ـ الع ــرب

وا ـ اب ا لــارات األالــرى الا ّــة ب ـ العــرب والبــرس ع ــور اإلفــّلم األو .
كل هليء ومل يكل إيـديولوجيا وال
ويؤّكد الثاح عل ا ّن قا ال ّدام كان ثقانيا قثل ّ
الصــعر الــقأ اثـّـر ني ـجمل رث ـ ا كث ـ ا غـّـا ّادى إ ظ ــور ا ـراض
اقت ــاد ؛ وقــد لّـ
ّ
هلــعرية جديــدة؛ وقــد رّكــز املقــاا عل ـ موشــوع ال ّــدام ب ـ العــرب والبــرس
الييافية واألدبية.
العثّافي مل الوج ة ّ

الع ــر

ّاما املقاا اخلامس ني مل عنوان 'ثنائية االنفتاح واالنغالق علـ اآلخـر عنـد

املفكرين النقاد اسيـرانيني "داريـو هلـايغان ذو عجـا"' .وقـد تنـاوا نيـجمل الثـاح ون ثنائيـة

االنبتان واالنغّلق علـ ال ّقانـات األالـر إيـران الـي تـرتاون بـ ال ّـرن والتّأييـد
التّ ـ ّـورات البكريــة والنّقديــة إي ـران .وكــان ــدي الثــاح مــل ال ّدرافــة تثي ـ اذــاط
22
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الــوعي بقلــا اهلويــة والقلــا املتعلّقــة ابأل واآلالــر البكــر اإلي ـراين املعا ــر؛ وقــد
الرتكيـز علـ ابـرز
رّكزت ال ّدرافة عل انكـار النّاقـد 'داريـو هلـايغان' وّرائـجمل مـل الـّلا ّ
كتثجمل ق املرحلة و و 'ّفيا مقابل الغرب'.
جمـا "

مادة عدد عثارة عل ترمجة ملقاا ال ّدكتورة "ليزا فـ
ّالر مقاا خنت بجمل ّ
وتطوراتـه' وتؤّكـد نيـجمل الثاح ـة املؤلّبـة
مل عنوان 'األدب األمريكي -العريب :أصـوله ّ

عل ا ّن األدب األمريكي العريب -وإن كـان قـد م ّـر عليـجمل ازيـد مـل قـرن -إالّ انـّجمل مل يـت ّ
ـؤالرا .وقـد اهلـارت
االعرتاي بجمل بو بجمل جزءا مـل املصـ د اإلثـأ ألمريكـا األدبيـة -إالّ م ّ
إ ا ّن ازد ــار إب ــداع الكتّــاب األم ـريكيّ الع ــرب وز دة ع ــدد منص ــوراهت دلي ــل عل ـ
املتنوعــة الــي تصــتغل هبــا ــق اجلــقور
تنـ ّـوع اجلــقور ال ّقانيــة العربيــة الــي يرطو ــا والةـّـرق ّ
ال قانيــة الــوال ت املت ــدة .كمــا اهلــارت إ مةالثــة الــثع بلــرورة مت ــور األدب
األمريكــي العــريب حــوا قلــية تــرك املــرء ويّت ـجمل واكتيــابجمل االــرى جديــدة .ح ـ يــرى
ّالرون ا ّن األدب األمريكي العريب االق مكانجمل داالل نيـيج عـاملي ابعتثـار عن ـرا مـل
الرواب ال ّقانية.
مكو ت ّ
ّ
الصتات العريب العامل القأ ميكل نيجمل تنصي ّ
خيلع ترتيا املقاالت كالعادة إ هلروط تقنية ال

.

قا العدد ما ينبع نإننّـا يـا ونـود اخلبـاء
نتمد ان جيد ّقراؤ
وحنل إ ّ
مشــوع 'التّوا ــل األديب' الــي ــرتق لتلــيء وجــجمل مــا يُنصــر ا لّـة هلــاكريل اجل ــود
الــي بــقلو ا حـ ّـل ي ــدر العــدد هبــقا امليــتوى كمــا يــا ابلثــاح الــقأ وشــعوا
ثقت

عليجمل.

ا لّة نلوال ؤالء واوليك ما كان قا العدد ليكون.

لكل األ دأ الي تعاونت كي تكون 'التّوا ل األديب' عل ما ي
نصكرا ّ

20

﴿ التـواصل األدبي ﴾

ISSN 1112-7597

اجمللد /11:العدد02 :

EISSN 2588-2333

العدد التّسلسلي - 19 :جــوان 2022
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ش ّ
The Taboo in the Novels of BadriaAlShihi

د /مرمي البادي
أستاذ مساعد ،كلية العلوم واآلداب ،جامعة نزوى
)(mariamalbadi80@gmail.com

ريخ اسرسال2122-14-13 :

ريخ القبول2122-15-19 :

ريخ النّشر2122-16-31 :

ملخّص:
تتنــاوا ــق الورقــة ميــألة تي ـريد التّـابو األعمــاا الرّوائيّـة للكاتثــة بدريّــة الص ـ يّ و ــي
«الة ـواي حي ـ اجلم ــر» ( )2999و«نيــز ء ( )2229( »)2و«كارم ــا الــقئا  -ني ــز ء
(.)2229( »)2
يرجــع االتيــار روا ت بدري ـّـة الص ـ يّ مدون ـّـة للنّظــر ــقا الث ـ ليــثث اوهلمــا :مكانــة
الكاتثــة؛ نثدريّـة الصّ ـ ي مت ّـل احــد ابــرز األقــّلم اليّ ـرديّة النّيــويّة عُمــان وروايت ــا «الةـواي
حي اجلمر» تعد اوّا إ دار روائيّ مت قّذ ننيما األدب العُماينّ .واثني ما :ال و يّة التّابو
املدوّنة كو ا تليفّ عل القلا نبي ا وتوظّف افرتاتيجيّات متصاهبة.

اقتلـ النّظــر التّـابو ــق األعمــاا حبـ بنيــة الصّ ــيّة وعّلقت ــا بعــادات ا تمــع
وتقاليـد إشـانة إ عّلقت ـا ابلصّ ـيّات ال ّقكوريّـة وامل ـ الـقأ ّلـت إليـجمل .وانت ينـا إ انّ
ـت بنيتـجمل وتقنياتـجمل ر ـ انّ عصــر فــنوات تب ــل بـ كــلّ روايــة
التّـابو ن ــوص املدوّنــة اثبـ ٌ
ـكاا توجّ ـجمل ت ـوّرات نيّـة الــار
واُالـرى مـل بـ الـرّوا ت املدروفــة و ـقا يـدا علـ انّـجمل إهلـ ٌ
اككيّ نبيجمل.
كلمات مفتاحيّة:

اتبو ت وّرات نيّة «الةّواي حي اجلمر» «نيز ء (« »)2كارما ال ّقئا :نيز ء (.»)2
48

 مرمي الـبـادي/د

الشحي
ّ تسريد الـتّـابو يف رواايت الكاتبة بدريّة
Abstract:

This paper deals with the taboo in the novels by BadriaAlShihi,
which are: “Circumambulating the Embers” (AlTawafHaithuAljamr)
(1999), “Physics (1)” (2009) (Phyzia 1),and “Karma of the Wolf:
Physics (2)” (2019) (karma Altheab: Phyzia 2).
The reason behind the choice of Badria AlShihi’s novels in this
research paper is due to two reasons; the first of which belongs to the
writer importance in Omani narrative. Badria AlShihi is one of the most
prominent female narrative writers in Oman. Furthermore, and from a
critical point of view, her novel “The Circumambulation where the
coals” is considered as the first artistically verified novelistic
publication in Omani literature. The second reason is: the peculiarity of
the taboo in the selected novels, as they insist on the same issues and
employ similar strategies.
Looking at the taboo in these novels necessitated a discussion of the
characters’ structure, their relationships to the customs and traditions
of society, in addition to their relationships with male characters at the
fiction. The current paper concluded that the taboo structure in the
selected three novels is stable as well as it uses same strategies; despite
the fact that ten years separate each novel from another one. However,
this characteristic indicates that the taboo subject is directed in
AlShihi’s novels by cognitive perceptions outside the narrative itself.
Keywords: Taboo, Cognitive Perceptions, “Circumambulating the
Embers”, (AlTawafHaithuAljamr), “Physics (1)” (Phyzia 1), and
“Karma of the Wolf : Physics (2)” (Karma Altheab: Phyzia 2).

:مق ّدمة
ّ إ ّن تع ّقـ د مب ــوم التّ ـابو البكــر اإلنيــاينّ وررجــيف ويّتــجمل ون عقـ ا لــوعي ال ـ ّقا
 ومـل املعلـوم ا ّن حلـور التّـابو األدب ال.واجلمع ّـي دانـع إ تعـ ّدد زوا النّظـر نيــجمل
ُ ــر امللبوظــات ال ّ ـ ر ة الــي تتجــاوز غنوعــات ال ـ ّةديل او اجلــنس او الييافــة

 إ ّن انت ــاك قدف ــيّة م ــورواثت ا تم ــع وعادات ــجمل.ن ــقاك هل ــكلٌ ميـ ـةّيف ية ّب ـ ف ميزان ــجمل
وتقاليـ ـ ــد وغنوعـ ـ ــات الـ ـ ــديل والييافـ ـ ــة ميكـ ـ ــل ان يتجلّ ـ ـ ـ الةابيم ـ ـ ـا مـ ـ ــل الـ ـ ــّلا
.متنوعة تنزع حنو التّلمييف دون التّ رييف
ّ افرتاتيجيّات الةابيّة
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إ ّن م ــل هل ــأن ون ــرة اإلمك ــا ت التّعث يـّ ـة املتاح ــة لـ ـ دب ا كن مت ّكن ــجمل م ــل فـ ـرق
املق ـ ّدس واملــدنّس عل ـ حنــو ال يتــونّر ليــائر ننــون القــوا كمــا ا ّن «إ ـراء» املرنــوض
رد
جيعلجمل
ابدا تلاعيف الكلمة ور ع
مصدودا ع
اليـ ُ
ع
اندا مل رواند ا كايّة .وهبقا يغدو ّ
حيّـ عزا ال ثعا لةرق التّابو؛ ويظ ر قا األمر ونذ اهلكاا خمتلبة كما يوظّف ملقا ـد
و ا ت متثاينة.

َّ
إن إنتــا اخلةــاب عــرب ا تمعــات كلّ ــا كمــا يــرى نوكــو « ــو [ ]...إنتــا
مراقــا ومنتبـ ومــنظ ومعــاد توزيعـجمل مــل الــّلا عــدد مــل اإلجـراءات الــي يكــون
دور ــا ــو ا ــد مــل فــلةاتجمل وخمــافر والــتّ ّك حدوثــجمل اكتمــل وإالبــاء ماديتــجمل
ال قيلــة والر يثــة» ولــيس تقن ـ الةــاب التّ ـابو وكيبيّ ـة تناولــجمل وفرقــجمل ـ احــد ــق
اإلجراءات(.)2
ومــل هلــأن ال و ــيّة ا تمــع العُمــاينّ بنــاء ويــة حمانظــة ا كن تــدنع األدب
عمـ ا ال
لتون قد ٍر مـل املراو ـة والتّ ّبـ ي ت ـريف التّـابو؛ نينـزع حنـو ّليـات تص ّ
ـف ّ
متس ا ارق بقدر يبتيف القوا عل دالالت ورويّلت متع ّددة.
يقاا عّلنية و ّ

الروائـ ّـي املت ّقـ ذ ننيمـا عُمــان لكـ كـل ظّ ـل
وعلـ الـ ّـر مــل حداثــة اإلبــداع ّ
الروائيّة العمانيّة؛ نتو ف أب ّ ا ّرات عل
التّابو
اجيا ي ار منق بواك األعماا ّ
ع
ع ـوامل حمظ ــورة و افــرت عل ـ نــثش مي ــاحات الةــرة مق ــاييس البــرد واع ـراي
درا
ا تمــع .وق ــد تباوت ـت مظ ــا ر التّعث ـ ع ــل ــقا اجل ــدا وح ّد ت ــجمل ب ـ اجلي ــارة ع
وا قر الثا وبقي األمر احيان ك ة جمرد ٍ
موقف عابر مرجعجمل رويّلت القارئ
ع
ّ
اُتـقت املؤفيــة الييافــيّة واإلعّلميّـة فرنعـا مــل ــق املواقــف بعـ
العــام وإ كن ّـ
األحيان.

وقد ال حنيـد عـل ال ّـواب إن قلنـا بوجـود ا ّ ـا عـام ي ـنّف روا ت الكاتثـة بدريـّة
ـربر ؛ إ
ّ
الص ّي شمل األعماا اإلبداعيّة الي ـاوزت امليـمون .و ـو ت ـنيف لـجمل مـا ي ّ
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الصـ ي كو ــا اعــادت النّظــر قدفــيّة مــورواثت ا تمــع وعاداتــجمل
تمــع اعمــاا ّ
حمرمــة امليــاس عُ كرنع ـا وعــادةع و ـ ّـرات ا كن نثصــت
وتقاليــد ب ــورة ننيّ ـة وفرقــت بـ ع
ـؤرا ّ
نيمــا جــرى التّيـ ّـرت عليــجمل مــل قلــا ُت ـ ّ امل ـراة الثع ـا وانتقــدت تناقلــات ا تمــع
وازدواجيّة معاي  .بل قد ا ّت عل اجرتان ال ٍّ اثبت قا الةّرن عل حن ٍو ـ

ميثوق

الرواية العُمانيّة.
ّ

الصـ ّي إ جانـا
و راينا مثّة افثاب االرى شاعبت مـل اتبو يّـة روا ت ّ
واقع ويّـة ا تمـع وقيمـجمل الـي افـلبنا اإلهلـارة إلي ـا .ومـل ابـرز ـق األفـثاب ـو إ ّن
الص ــيّة
الص ــيّة مــدار ا كايــة روا هتــا ال ـ ّّل ام ـراة؛ و ــي ّ
الكاتثــة ام ـراة و ّ
مرد واخلرو علـ منظومـة قـي ا تمـع واعرانـجمل نتت ـرك نيمـا يصـثجمل
الي فتنزع حنو التّ ّ
ـيف علـ ـ إع ــادة تص ــكيل ال ــوعي
القوال ــا ال ّابت ــة ال ـ ّـروا ت الـ ـ ّّل و ــي هب ــقا تل ـ ّ

ـيف عل ـ نق ــد وزعزع ــة قل ــا جمتمعيّـ ـة بعين ــا
ـردأ وا تمع ـ ّـي كم ــا تل ـ ّ
الب ـ ّ
إبداعيّة متّيقة.

ـيّة مـدار ا كـي

اهل ــكاا

الص
وهبقا نـإ ّن تصـابجمل جـنس الكاتثـة مـع جـنس ّ
دانع ـا  -راينــا -إ ملــاعبة الةــورة االق ـرتاب مــل بــؤر ا ـرام الــي
الص ـ ّي كــان ع
( )2
دانعـا لتعـري «الـ ّقات الكاتثـة» احيـا ع
عيّن ا ا تمع ع
عقودا مـل ال ّـزمل كمـا كـان ع
مل ائد اجلدا عل حن ٍو يكصف عل الل ب «املت يّل» و«الواقعي».
روايــة دون

اعمـاا

ـدت النّظــر
و فــياق ــق ال ّدرافــة وجـ ُ
الصـ ي ملقاربــة التّـابو فــيقود إ نتــائج منةقيّـة لكنّ ــا مــع لــك فــتثق قا ــرة عــل
ّ
اليياق؛ ومها:
إاثرة قليّت
ُ
وددت النّظر ني ما قا ّ
ــيّة وتص ــابجمل مي ــار ا

الص
ذةيّ ـ ـة بني ــة ّ
كل رواية واُالرى.
فنوات تب ل ب ّ
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الص ـيّة عل ـ اهتــا ايــة ا كايــة او ارتــداد ا إ املاشــي؛ غــا
انكبــاء ّ
يعأ اهلرتاك اعماا الص ّي الد التّابو «دون اوز ».
ورفييـ ا عل ـ مــا فــثذ فــأتناوا ــقا الث ـ ميــألة التّـ ـابو روا ت
ع

بدريّة الص ّي:

الةّواي حي اجلمر (.)0()2999نيز ء (.)4()2229( )2-كارما ال ّقئا :نيز ء (.)5()2229( )2

اليـ ابذ كرمهــا.
ويقتلــي النّظــر التّ ـابو ــق األعمــاا و ــلجمل ابكــوريل ّ
الرئيية ابلتّابو؟
نما عّلقة بنية ّ
الص يّة ّ
شخصيّة:
ً
أوال :تسريد التّابو من خالل بنية ال ّ
الرئيي ــة وحركت ــا م ــل ّاوا
الص ـ ّي بثني ــة ّ
ي ـرتث التّـ ـابو روا ت ّ
الص ــيّة ّ
اككــي إ ايتــجمل؛ إ تتصــابجمل ــق الـ ّـروا ت كــون الص ــية مــدار ا كايــة امـراة
ـورأ قمعـ ّـي ُتتــار اهلــروب منــجمل وينت ــي األمـ ُـر هبــا ايــة الق ّـة
تنصــأ جمتمــع كـ ّ

ابالنكباء عل نبي ا ر ما ّققجمل مل مكتيثات اتيّة

بلوغ دن ا.

اكةــات الكــربى هلــا؛ إ تنصــأ
وتصــرتك الص ــيّة الـ ّـروا ت ال ـ ّل
ق ــرى هل ــديدة االنغ ــّلق كم ــا تقالي ــد الب ــرد وا تم ــع وت ــدنع ا غارف ــات القم ــع
والتّ ميش مل قةثَل عائلت ا وجمتمع ا إ اهلروب إ املدينة (نزوى ميق ) كمرحلة

او قثل اهلروب إ الـار وفن ـا (زلجثـار موفـكو إلجلـرتا) .وفـت ار قلـا جمتمعيّـة
الص ــية مــل وفن ــا .ومــل ابــرز ــق القلــا :
عديــدة مــل الــّلا حــد ــروب ّ
العن ـريّة والتّمييــز ووشــع ا تمــع املنقيـ بـ انيــجام ظــا ر واالــتّلي الثــافل
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مــل الــّلا تثَـ ـ ّأ هل ــعارات ا ريـّ ـة وامليــاواة و«املنــاداة هب ــا» وب ـ «غارفــات» ال ـ ّـر ّق
والعثوديّــة .كمــا ترّكـ ز عل ـ قلــا افــتغّلا امل ـراة واعتثار ــا «عــورة» وحرما ــا مــل
ـرأ .مــع ر ــد احــدا عديــدة وملبوظــات تكصــف
التّعلــي والتّمييــز والــزوا القيـ ّ
تغلغل ق القلا واملمارفات

وعي البرد وا تمع.

ومــع ا ّن العن ـريّة ميــألة تــدر شــمل اتبــو « الةـواي حيـ اجلمــر» علـ
()6
كأ لل اتناوهلا قا اليياق كو ا ُحب ت درافات فابقة
رأ ل ّ
حن ٍو جو ّ

الرتكيـز علـ مــا جيمـع ال ّـروا ت الـ ّّل مـل افـرتاتيجيّات
وأل ّن ـق الورقـة تنــوأ ّ
ـق
الص ـيّة إ ن
فرن التّابو .نكيف متّ تيريد التّابو مل الـّلا بنيـة ّ
الروا ت؟
ّ

 يف «الطواف حيث اجلمر»:الرئيية
تثدا رواية «الةواي حي اجلمر» حبدث جو ريّ ّركان ّ
الص يّة ّ
(ز رة) لل روب؛ ومها زوا ابل عم ا (فـامل) مـل انريقيّـة ونلـوهلا ملعرنـة مـا مييّـز ـق
اليـوداء» عن ــا مثّ ر ثــة ا ل ــا تزوجي ــا مــل ابــل عم ــا (عثــد ه) ال ّـرأ
املـراة « ّ
الــقأ ي ــغر ا بعقــود مــل الـ ّـزمل .وامــام يمنــة التّقاليــد وجــربوت ق ـرار ا ل ــا مل ــد
الزوا عدا اهلروب.
امام ا ع
جماال للتّعث عل رنل ا قا ّ
َ

عم ــا وابي ــا واالي ــا مــل «اجلثــل
وافـ ع
ـتعدادا لزواج ــا فــيةلا من ــا مرانقــة ّ
األاللــر» إ «نــزوى» جــة معلنــة ــي هل ـراء ميــتلزمات زواج ــا واالــرى ملــمرة
اأ نر ــة حمتملــة للتّعث ـ عــل رنل ـ ا الـ ّـزوا غّــل
و ــي املق ــودة -ــي منع ــا مــل ةّاأ مــل قريثاهتــا .ور ـ مغــر ت املــاا الــي كانــت مــل املنتظــر ان
االتارتــجمل العائلــة امــام ٍّ
تصــرتأ رشــا ا ال ـ ّـزوا مــل «ابــل عم ــا» لكنّ ــا تنت ــز نر ــة اهبــا إ «ن ــزوى»
الزوا إ زلجثار.
لل رب مل قا ّ
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وتتصــكل ابع ـاد التّـ ـابو «الة ـواي حي ـ اجلمــر» كــقلك مــل الــّلا فــرد
الص يّة فريذ اهلروب؛ و ي ّد ت ات لة هبويّة
فليلة د ت واج ت ا ّ
الروايـة ومـل ابرز ـا النّظـر إ املـراة علـ ا ّـ ا «عـورة» و« ق ـة
ا تمع القأ ت ّور ّ

عقل» وابلتايل نرض الو اية علي ا او حماولة افتغّلهلا جيد م  .وقد ظ ر ـقا مـل
الص يّة عل ا ّـ ا من لّـة
الّلا انعاا الص يّات واقواهلا .نـ«الث ّ ارة» نظروا إ ّ
( )7
الرجــاا»( )8و«فــلةان» حــاوا
ات
ر
ا
ر
ـ
ق
ـ
ل
ع
ـرتض
ـ
ع
ت
ال
ـل
ـ
األ
ـة
ـ
ن
ناب
«
؛
االّلقيمـا
ّ
افتغّلهلا جيد م مثّ ح افت اا عليـجمل مـا اراد عـرض ال ّـزوا علي ـا( )9و«إليـاس»
ن ـ ـ ا أب ّن «مك ــان امل ـ ـراة الثي ــت»( .)22ور ـ ـ اخليث ــات املتوالي ــة والتّ ــد ت ال ــي
قوهتــا النّبيــيّة ووعي ــا
واج ت ــا ّ
الرحلــة لكنّ ــا كانــت تؤّك ـ د ّ
الص ــيّة عل ـ مــدى ّ
الرجــاا عل ـ االع ـرتاي أب ّ ـ ا «اج ـرا مــل رجــاا
ووشــون ــدن ا؛ األمــر الــقأ اجــرب ّ
الـدنيا كل ـ »( )22ـقا مـع ا ّـ ا ظلّـت اعيـن جم ّـرد «عـار» منـق فبولت ـا إ بعـد
روهبــا( )22بــل إن ملبــوط فــلةان موشــع مــل الروايــة « :ــق املـراة ــت اــايي
()20
الرجــل إ امل ـراة
ــي حـ ّـرة لتبعــل مــا تصــاء»
مــل إق ـر عارا ــر عا ابزدواجيّ ـة نظــرة ّ

م مــا بلغــت مــل وع ـي وقـ ّـوة؛ ن ــي شــعيبة وجيــا نــرض و ــايتجمل علي ــا و الوقــت
حرة» تبعل ما تصاء.
نبيجمل ي « ّ
الص يّة عادات جمتمع ا وتقاليد «الةواي»
وتتلاعف اتبو يّة اوز ّ
مل الـّلا الثعـد الـداليلّ ملكـان اهلـروب والظـروي الـي احافـت إبقـدام الص ـيّة

الص ــيّة م ــل «اجلث ــل األالل ــر» مث م ــل
علـ ـ ــقا البع ــل .نم ــا مع ــد ان هت ــرب ّ
«نـُ ـ كزٍا» «نــزوى» مالكــجمل احــد «هلــيوال ا»؟ ومــا ا يعــأ ا كن هتــرب بينمــا كانــت
برنقـة «ابي ــا» و«االي ــا» و«عم ـا»؟ إ ّن رثيـ املكــان الـقأ االتــارت الص ــية
اهلــروب منــجمل وإحافتــجمل هبــق الظّـروي ينةــوأ علـ داللــة رمزيّـة عميقــة ا كايــة؛
الص ــيّة عليــجمل كمــا يظ ــر «جيــارهتا»
ن ــو جيلّ ـي «قـ ّـوة» البعــل الــقأ اقــدمت ّ
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علـ التّمـ ّـرد علـ عــادات جمتمع ــا وتقاليــد ـ ّهبــة خــا فــتّلقيجمل مــل ردود انعــاا
حمتملة مل جمتمع ا ككل ومل عائلت ـا بصـكل الـاص وإ كن كـان «املـوت»  -كمـا
تقوا(.)24
كرد
مترد ّ
الص يّة (ز رة) «الةواي حي اجلمر» قذ ّ
وعل قا نإ ّن ّ
ٍ
النمةي ا ّن اخلـرو علـ
كورأ وتقاليد ومل
نعل مثاهلر عل عادات جمتمع ا ال ّق ّ
ّ
نيذ اجلماعة امـر الةـر بـل تتلـاعف الةورتـجمل إ كن كـان القـائ بـجمل ان ـ  .وإ ا كـان
منةذ الص

ية

عّلقت ا ابلتابو

«الةواي» نكيف يغ

«نيز ء »1؟

 يف «فيزاي :»1يتكرر حد مترد الص
ّ
ألفــثاب مصــاهبة ملــا وجــد

الرئيية عل عادات ا تمع رواية «نيـز ء »1
يّة ّ
« الة ـواي حي ـ اجلمــر»؛ إ ُتــر «كرميــة» عل ـ

ق ـوان ا تم ــع بع ــد ا كن «تعث ــت م ــل ع ــادات ا ل ــا وإ ـ ـرار علـ ـ زجي ــات قثليّـ ـة
تقليديـّ ـ ـ ـة»( )25نت ـ ـ ــدم افـ ـ ــرهتا بزواج ـ ـ ــا مـ ـ ــل «وائـ ـ ــل» الربيةـ ـ ــاينّ أ األ ـ ـ ــل
ـةيأ نيتــدارك والــد ا البلــي ة بلــرهبا وبعزمــجمل عل ـ حرمــان االواهتــا مــل
البليـ ّ

الدراف ــة و«ت ــزوجي ل» ؛ األم ــر ال ــقأ دنع ــا للة ــّلق واهل ــروب م ــل «القري ــة» إ
«ميق ».

الص ــيّة إ «املدينــة» تت ـ ّـوا مــل ام ـراة «هلــديدة اكانظــة» إ
وهبــروب ّ
الص ـيّة بدايـة اككـي «ملتزمـة»؛
مرد واالنبتان» .نقـد قُـ ّدمت ّ
االرى «هلديدة التّ ّ
الروايــة ر ــد ــقا «االلت ـزام» وملــاعبتجمل مــل الــّلا بــد ثــّل بــدءعا
وتـ ّ
ـدرجت ّ
الص ـ عور» مثّ «املوق ــف  /البع ــل» .واع ــأ هب ــقا ا ّ ـ ا ر ــدت التـ ـزام
ب ـ ـ«النّظ ــر» مثّ « ّ
الرتكي ــز علـ ـ و ــف نث ــا النّظ ــر إ وج ــو عمّلئ ــا الثن ــك -
ّ
الص ــيّة ّ

حي تعمل مثّ انتقلت إ و ف مصاعر ا (انبعاهلا) مل الّلا ر د «انزعاج ا»
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مــل «وائــل» حـ بــدا متعــرم امام ــا قثــل زواج مــا مثّ و ــبت التزام ــا مــل الــّلا
و ف «مواقب ا»؛ إ رنلت إقامة عّلقة هلرعيّة مع «وائل» قثل زواج ما.
عّلق ــات عافبيّـ ـة ف ــانرة

مث بع ــد روهب ــا إ «مي ــق » لج ــد ا تنج ــري
كصـ ٍ
ـكل مــل اهلــكاا إعــّلن التّمـ ّـرد عل ـ قيــود األفــرة و رر ــا مــل و ــاية ا تمــع
الص ـ ــيّة إ «نت ـ ــاة ليـ ــل» مثّ ُتلّي ـ ــا عـ ــل
عل ـ ـ الياراهتـ ــا ا يـ ــاة .إ ّن ـ ـ ّـوا ّ
وظيبت ــا حيـ كانــت تعمــل «بنــك» لتتبـ ّـرغ لعّلقاهتــا ينةــوأ علـ ابعــاد رمزيّـة

الرواية .نـ«اجليـد» ابب مـل ابـواب
ثريّة ات عّلقة بتجاوز ا حمظورات ا تمع ّ
الص ــيّة وف ــيلة تع ـ ّـرب م ــل الّلل ــجمل ع ــل انعتاق ــا م ــل نك ــرة
التّ ـ ّـرر ال ــقأ ارادت ــجمل ّ
()26
الرج ـ ــل وامتّلك ـ ــا حريّـ ـ ـة قرار ـ ــا
«الع ـ ــار» و«اإلمث»
وثورهت ـ ــا علـ ـ ـ و ـ ــاية ّ
واالتياراهتا العيش.
الص ــيّة «ميــق »
وعلـ الـ ّـر مــل بقــاء األفــرة بعيــدة عــل «عـوامل» ّ
لكل نكـرة زواج ـا مـل «وائـل» تظـلّ و ـمة عـار ع ّـربت  -األفـرة -عن ـا ابلغلـا
بدايـةع؛ إ «ولولــت األم» مــل ــوا البلــي ة حـ علمــت بزواج ــا ّاوا األمــر

ّام ـ ا األب نـ ـ« ــبع» ابنتــجمل واجرب ــا خوقبــجمل عل ـ الةــّلق .مثّ بعــد فــنوات -وبعــد
تيأ الـقأ يكرب ـا أبك ـر مـل ثّلثـة
روهبا -اقرتن علي ا ّ
الزوا مـل «ايب فـامل» ّ
اليـ ّ
عقــود مــل الـ ّـزمل كــي يُنيــي ا تمــع نلــي ة ابنتــجمل و ــو مــا متّ ابلبعــل لكــل الـ ّـزوا
يد ا هلروهبا إ «موفكو»
الص يّة ور ثت ا و لك مت ع
انت ابلةّّلق ابالتيار ّ
مرد.
مرحلة جديدة مل مراحل التّ ّ

الص ـ ــيّة «ني ـ ــز ء  »1تتوان ـ ــذ م ـ ــع تتثعن ـ ــا
وعلـ ـ ـ ـ ــقا ن ـ ــإ ّن بني ـ ــة ّ
الص ــيتان الـ ّـروايت عــل رنل ـ ما تقاليــد
« الة ـواي حي ـ اجلمــر»؛ إ تعـ ّـرب ّ
الص ــيّة «كارمـ ــا
ا تم ــع واعران ــجمل الـ ـ ّـزوا ب ـ ـ«اهلـ ــروب» .نم ــا ا ع ــل بنيـ ــة ّ
القئا :نيز ء »2؟
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 يف «كارما الذئب :فيزاي :»2الرئيي ــة علـ ـ حنـ ـ ٍو مص ــابجمل مل ــا
تقـ ـ ّدم «كارم ــا الـ ـ ّقئا :ني ــز ء ّ »2
الص ــيّة ّ
نالروايــة تق ـ ّدم مــل منظــوريل
قــدمنا فــاب عقا مــع توظيــف تقنيــات
َّ
اليـ رد جديــدةّ .

يؤفيــان وج ــات نظــر متقافعــة :منظــور األن ـ ا ـ ّـرة ر ـ قيــود ا تمــع ومنظ ــور
ّ
كورأ.
الرجل املكثّل بقيود اآلالر ر االمتيازات الي ُمن ت لجمل مل قثل جمتمع
ّ
ّ
يتأفـ ـ س املنظ ــور األوا م ــل ال ــّلا ف ــرد «ف ــّلم» ق ّ ـ ـ ة «اي ــدة» وزوج ــا
ّ

اليـ ارد علـ ن ـل رؤيتـجمل عـل رؤيـة
«نثيل» عّلقتـجمل اجلو ريّـة هبـق الق ّـ ة .و ـرص ّ
الص يات إزاء عادات ا تمع وتقاليد  .نإ ابة «نثيل» -م عّل -ابل ّـ رع
مل ّ
ـروأ وهل ــقا ــار بيت ــجمل مـ ـز عارا لرج ــاا ال ــديل
يـُـ ـرب بع ــامل اجل ـ ّـل تقالي ــد ا تم ــع الق ـ ّ
والدجال والبلولي ( )27لكـل اليـارد يعلّـذ علـ ا ـاا الـقأ انت ـ إلي ـا ا تمـع
مجيعا ر دم لعاداتنا الرثة الي ال متوت!»(.)28
أبنّنا « ع

كمــا ينتقــد ّكـ عــادات ا تمــع اليــارات اإلنيــان وي ــب ا بـ ـ«الــثّلء»
و«اآلنــة» لكنّ ـجمل لــيس «الوحيــد املثتل ـ هبــق اآلنــة كلنــا ع ـرعاب ابتلينــا بنظــرة النــاس

()29
ـريب
[ ]...توقبنا ّراؤ عل املص د الـقأ يرنلـونجمل»...
ح ّـل إ ّن اإلنيـان الع ّ
ار يعيش حياة متناقلة ب قناعاتجمل وب اليارات ا تمع لجمل.

عل ا ّن مثّة ملبوظات تظ ر ازدواجيّة نظرة الرجل إزاء هل يّة املـراة بـل انـجمل
يعــرتي هبــقا التنــاق ويعيــد إ عــدم ن ـ ـ ييف للــديل( )22وي ــف نبيــجمل أبنّـجمل

«م ـ ـري متنـ ــاق وبغـ ــي »( )22؛ ن ـ ــو خيص ـ ـ غـ ــا فـ ــتقولجمل النـ ــاس عن ـ ـجمل لـ ــو تـ ــزو
«ايدة» وهلقا مل ييتةع الـدناع عـل االتيـار ورشـغ لر ثـة ا لـجمل و ـرب إ امريكـا
الزوا الح عقا مل زميلتجمل « اتيل» دون ان ينيـ «ايـدة»
حبجة ال ّدرافة مثّ العمل و ّ
ّ
ظل يتتثع االثار ا ويتوق إ لقائجمل هبا.
الي ّ
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نيتأفـ س مـل الـّلا
ّاما املنظور ال ّاين القأ تق ّدم مل الّللجمل «كارما الـ ّقئا» ّ
مصــاركة «ايــدة» فــرد جانــا ّالــر مــل ا كايــة .نتنتقــد قلــا الـ ّـزوا القيــرأ
وتر ــد معارشــة ا تمــع لر ثت ــا الـ ّـزوا مــل «فــّلم» مثّ إر ام ــا مــل قثــل والــد ا

عل اخلرو مل املدرفة وتزوجي ـا مـل «نثيـل» ؛ ليتيـد ألبي ـا الـزوا بعـد فّلقـجمل مـل
والدهتا( .)22وتنتقل الص يّة مع زوج ا إ «الثافنة» للعمل والعيش مؤقتما مثّ إثـر
إ ـابتجمل العمـل ُـ ـرب علـ العــودة إ «اجلثـل األاللــر» حيـ فــتعيش حيـاة مريــرة
اليـ يية فــت يل هلــا نر ــة االنتقــاا مــل «اجلثــل
قثــل ونــاة زوج ــا لكــل ــق األقــدار ّ
األاللر» إ «نزوى» حي فتتزو مث تنتقل وافـرهتا إ «لنـدن» الـي فـتتّ ق ا
تيتقر نيجمل.
وفنعا
ّ
ـرواب» ابملعــد الــقأ
مل يكــل انتقــاا «ايــدة» مــل «اجلثــل» إ «نــزوى» « ـ ع

ـرواب ابملعـد القيمـي.
وجد
ـل ع
«الةواي حي اجلمـر» و«نيـز ء  »1لكنـجمل يظ ّ
فتظل تثير نبور ا مل جمتمع «اجلثل» املغلذ وحنذ ا لجمل وجـو النّميمـة
نالص يّة
ّ
الص ــيّة عـل ــقا
اللـغينة الــقأ تيـود والتّمييــز الـقأ تعانيـجمل املـراة .وقــد ع ّـربت ّ
و ّ

النّبــور خلبوظــات عديــدة وأبنعــاا مــل بين ــا «بيــع» املزرعــة الــي كانــت متتلك ــا
اجلثل و«الثيت» الـقأ كانـت تيـكنجمل قثـل انتقاهلـا إ «نـزوى» وامتناع ـا عـل ز رة
اجلثل بعد انتقاهلا إ «لندن» عدا مرة واحدة.
اليـ رد عل ـ منظــوريل
وقــد ونّ ـر قيــام ّ

«كارمــا الــقئا» تعميــذ فــرن قلــا

الص ــيّة األن ـ إزاء ا تمــع؛ وينتقــد
ا تمــع ونقــد ا؛ ن ـ«فـ ّـّلم» يؤّكـ د وج ــة نظــر ّ
العزلــة الــي « تعصــش األدمغــة والك ــوي»( )20كمــا يبلــيف الب ـ املــزدو للـ ّديل
وتيــليع امل ـراة وتصــييي ا( )24ونثــق االالــتّلي .و ــقا النقــا يبلــي بنــا مثاهلــرة إ
ا ــدي عــل عّلقــة الص ــية الرئييــة روا ت الص ـ يّثعادات ا تمــع وتقاليــد
حمظورا؟
وكيف هل ّكل منظور ق الص يّة مل العادات والتقاليد ع
فردا ع
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ثـانـيًـا :تسريد التّابو من خالل نقد اجملتمع:
الص ـ ـ ي نق ـ ــد ا مجل ـ ــة م ـ ــل القل ـ ــا ا تمعيّـ ـ ـة املتص ـ ــاهبة
تص ـ ــرتك روا ت ّ
ـكّل مــل اهلــكاا التــابو ــو فرحــجمل
واليــثا الـ ّـرئيس الــقأ يــدنع هبــقا النّقــد ليكــون هلـ ع

مل منظور املـراة او لعّلقتـجمل املثاهلـرة ابملـراة .ومـل ابـرز ـق القلـا ال ّـزوا القيـرأ
وازدواجيّ ـ ـة مع ــاي ا تم ــع والتّميي ــز ورن ـ ـ االال ــتّلي وتص ــييء امل ـ ـراة وابت ــقاا
حريّت ا وكرامت ا.
الروا ت ال ّّل عل رنل ا ملمارفات «الزوا القيرأ» قا مـل
وقد عربت ّ
الرئييــة» علـ االرتثــاط خــل خيتــار األب.
الــّلا ر ــد «إر ــام» األ ــل « ّ
الص ــيّة ّ
الص ــية اليــار األ ــل الــروا ت ال ـ ّّل بصــكل اثبـ ٍ
ـت م ّلــجمل نعــل
وقــد واج ــت ّ ّ
ّ
«التّمـ ـ ّـرد» ب ـ ــورة مثاهلـ ــرة «الةّـ ـ ـواي» و«ني ـ ــز ء  »1وب ـ ــورة ـ ـ مثاهل ـ ــرة
«كارما ال ّقئا».

كمــا انتقــدت ــق الـ ّـروا ت الـ ّّل ازدواجيّـة معــاي ا تمــع مــل الــّلا ُتـ ّ
لليـرد .نبــي «نيــز ء  »1علـ فــثيل امل ــاا لجــد األ ــل الــقيل
احــدا بعين ــا بـ ع
ـؤرا ّ
حبجـ ة انّـجمل «اجنـي» وا ّن
رنلوا زوا ابنت (الص ـية الرئييـة :كرميـة) مـل «وائـل» ّ
ـدا عل ـ ـ ـ اف ـ ــتةاعتجمل «اايت ـ ــا» -كم ـ ــا يق ـ ــوا األب -ال
ـارجي ال ي ـ ـ ّ
مظ ـ ــر اخل ـ ـ ّ
جمرد «فرير املـوطي وقـت
يت ّرجون مل «تزوجي ا» مل رجل فاعل
اليل يعترب ا ّ
ّ
الص ـ ّدة»( .)25كم ــا ا ّن «ال ـ ّقكور» ال ــقيل اعتربو ــا جم ـ ّـرد «نت ــاة لي ــل» كان ــت تص ــعل
نزواهت وتصغل عق وهل ؛ نكانوا يغدقون اهلدا علي ا وي جرون افر ألجل ا(.)26

الروايــة نبيـ ا وعلـ الـ ّـر مــل ا ّن «تقاليــد املــورو »( )27ال تــرتك جمـ عـاال
و ّ
امام اليارات ا ةإلنيان ا تمع القأ تدور نيـجمل احـدا «نيـز ء  »1لكنّ ـا تقاليـد

الرجــل ومتن ــجمل نر ــة تلـ ّـل هبــا عل ـ امل ـراة؛ نثينمــا راى ا تمــع زوا
تت يّ ـز خليــارات ّ
«كرمي ــة» عيثعـ ـا وإمثعــا مل يي ــتةع ــقا ا تم ــع نبي ــجمل ان ي ــرن زوا «ع م ــان» م ــل
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الروفـية «اولغـا» وتقثّـل ـقا الــزوا وإن علـ ملـ  .مثّ حـ اُو ــدت فـثل عــودة
ّ
دائمـ ـ ا
«كرمي ــة» إ افـ ـرهتا وج ــدت ّ
الص ــيّات القكوريّـ ـة ابـ ـواب القث ــوا والع ــودة ع
ة
ـزو م ــل زميلت ــجمل
مبتوحــة امام ــا .نـ ـ«ع م ــان» ــاب فــنوات لل ّدراف ــة روف ــيا وتـ ّ
«اولغ ــا» مث بع ــد ف ــنوات ع ــاد إ ا ل ــجمل زائ ـ عـرا ومل جي ــد اأ اعـ ـرتاض عل ـ زواج ــجمل وال
عودتجمل .و«مـروان» ـرب مـل افـرتجمل ون ّـر وراء ر ثاتـجمل م ـاحثعا «كرميـة» إ موفـكو
ـف عــل بـران مل ـ املـراة
مثّ عــاد حـ االتــار العــودة وافــتقثلتجمل افــرتجمل افـ ع
ـتقثاال هلـ ّ
خ لجمل

الرواية.
ّ

ـيف علـ القلـا
وام لة ازدواجيّة قي ا تمع ك ـ ة روا ت الصـ ّي ن ـي تل ّ
ةـ ـ
ارخيي (املؤلب ــة) وكائنات ـ ـجمل
نبي ـ ـ ا لتؤّكـ ـ د ال ّ لة الوثيق ــة ب ـ ـ «وع ــي» الكات ــا التّ ـ ـ ّ
اليرديّة.
ّ
شخصيّات:
ثـالـثًـا :تسريد التّابو من خالل عالقات ال ّ
اليـ رد الـ ّـروا ت ال ـ ّّل وقــد نــزع تثي ـ
الص ــيّة ال ّقكوريّــة بــؤرة
مت ّ ـل ّ
ّ
درا .نـإ ا مـا نظـر «الةـواي
ّ
الص يّة األن للـقكر حنـو التّنـانر الثعـا واأللبـة ع
ابلص ـيات القكوريّـة
الرئييـة (ز ـرة) ّ
حي اجلمـر» نإنّنـا لجـد ا ّن عّلقـة ّ
الص ـيّة ّ
الرن واالنتقام .بدا قا بر د عّلقة النّبـور بين ـا وبـ االوهتـا
قائمة عل ال ّ راع و ّ

الروايـة مـل قثيـل:
ال ّقكور وافتعادة فرد جوانا مل ق العّلقة ـ موشـع مـل ّ
«لـنن ال اجـرؤ علـ النظـر وجـجمل االــو اُتيّـل نبيـي عيــو هلـاة تيـاق كــل
ي ــوم لل ــقبيف»( .)28ح ـ ّـل ا ّن إحيافـ ـ ا اب ريّـ ـة و ــي املرك ــا ارب ــة إ انريقي ــا مل

يني ـ ا مــا فُثــع نبي ـ ا مــل متييــز األ ــل ش ـ ّد ا بــل دنع ــا لتــق ّكر مصــا د م ــل
فبولت ــا عل ـ حن ـ ٍو متك ــرر .وم ــل ب ـ املص ــا د املتك ـ ّـررة مص ـ د قي ــوة األب ومتيي ــز
االوهتــا الـ ّقكور علي ــا« :رايــت وقت ــا [و ــي املركــا] فبلــة تع ـدو جيرجر ــا ابو ــا
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ايلـ ا وكانـت م ـدومة يقتل ـا اخلـوي
عل هلـوك اليـدر كانـت ت ـرت ميـتنجدة ع
املـي لعنــك ه للقــاع تــقكرين بعينيـجمل ا مـراويل وبيــمة ل ــت اليــدرة لعنــة ه
عليك وعل الينوات ال ّلث امليتة»( .)29كمـا ر ـدت حـد مصـاركة «األت»
ـاوال
إقناع ــا عنــوة ابلـ ّـزوا مــل «ابــل عم ــا» وفـ ريتجمل من ــا وأبرت فمــع «العـ ّ» حمـ ع
قيـذ ـدن ا
للزوا مل ابنـجمل .وح ّـل «فـلةان» الـقأ فـاعد ا
هلراء رشا ا خالجمل ّ
اهلــروب أبّرت فمعــجمل وفــوء االّلقــجمل وو ــبتجمل أبنـّ ـجمل ل ـ ّ ومنت ــز وا ّكـ د هلــا احــد

الث ّ ارة قا الو ف خا روأ مل االثـار «فـلةان» عـل فمعـجمل ونزواتـجمل وظلمـجمل بينمـا
«الثَ ّـ ـ ارة» نظ ــروا إلي ــا علـ ـ ا ّـ ـ ا جم ـ ّـرد «ناف ــقة»( )02و«ن ــاجرة»(ُ )02تلّـ ـت ع ــل
()00
عادات جمتمع ا وتقاليد او ا ّ ا «عـورة» مكا ـا الثيـت( )02و« ق ـة عقـل»
()04
الرجاا مجيع عل ظ ر املركا رحلت إ
وم در «للغواية» و ّ
الصر  .وران ّ
انريقيا يرت ّدون ركاهتا بعيو «اجلريية الوق ة»( .)05ومل الّلا ـق األو ـاي
الروايــة «الة ـواي حي ـ اجلمــر» اعة ـ للم ـراة ب ــبت ا
و ــا يتث ـ ّ ان عــامل ّ
الرجل»(.)06
فاردة ع
ومدارا لل كاية ني ةع «لتنتق مل ّ

للص ـيّة ال ّقكوريّـة «نيـز ء »1؛ نالعّلقـة بـ األن ـ
ويتكرر قا التّثيـ ّ
ّ
الص ــيّات ال ّقكوريـّ ـة قائمــة عل ـ التّنــانر وإ كن اكتيــت فــابع األلبــة
«كرميــة» و ّ
الص يّات ال ّقكوريّة بغ افـت ناء قامـت أبدوار فـلثيّة او
بع األحيان .بل إ ّن ّ
ـلي .ن ـ«ع مــان» ور ـ كونــجمل هل ــيّة موازيــة للص ــيّة األن ويّــة
ّلــت إ م ـ فـ ّ

الص ــيّة
(كرمي ــة) بعـ ـ األح ــدا وعلـ ـ ال ــر -ك ــقلك -م ــل «اني ــجام» ّ
الرجـل شـ ّد املـراة .نقـد
الرئيية معجمل بـُـ ّةؤر تثيـ عا فـلثيما يبلـيف ا تمـع الـ ّق ّ
كورأ ومتييـز ّ
ّ
ااتن لــجمل ا تمــع نر ــة مل تت ّ ـ ل للم ـراة :تعلّـ ـ روفــيا وح ّق ـ ذ مكافــا علميّـ ـة
وتزو مـل الروفـية «اولغـا» الـي احثّ ـا دون معارشـة مـل افـرتجمل لكـل
وماديّة كث ة ّ
انتقم ــت الرواي ــة من ــجمل إ جعل ــت ــقا ال ــزوا ي ــؤوا إ البص ــل كم ــا قدمت ــجمل الائنعـ ـا
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ترفـا عــادات القثيلــة وا تمــع التمييزيــة شـ ّد
وفــا عجا وفــردت مواقــف تصـ ّ
ـف عــل ّ
املراة نكر وازدواجيّة معاي واليانتجمل.
و اإلفـار نبيـجمل رطــت ا ّلروايـة هل

ــيّة «مـروان» فــلثية مزدوجـة ومتناقلــة؛

ن ــو يــرى ا ّن «كرميــة» جمـ ّـرد ش ـ ية لل ماقــة( )07أل ــا االتــارت ان تي ـ عل ـ ـ
عــادات ا تمــع ومــع لــك «ا رت ـجمل» وانــدنع وراءَ ــا إ «موفــكو» اترعكـ ا زوجتــجمل
الروايــة إقــدام «األب» عل ـ ــبع ابنت ـجمل بيــثا
وابنت ـجمل تعــاين املــرض .كمــا ر ــدت ّ

زواج ــا مــل «الغَريــا» وعزمــجمل عل ـ منــع االواهتــا مــل ال ّدرافــة وتــزوجي ّل مثّ تزوجيــجمل
الرئيية -مل فتّيأ إهلارة إ ازدواجية قيمجمل وفوء معاملتجملّ .اما
ابنتجمل ّ -
الص يّة ّ
ـوطي لــجمل( )08ور ــدت
«الــزو ّ
تيأ» نلـ ينظــر إ زوجتــجمل عــدا ا ّ ـا جمـ ّـرد فـرير مـ ّ
اليـ ّ
الروايــة مرش ـجمل الصــديد .وحـ ّـل «ليــو» الــقأ احث ــا مل ـ خ ثت ــا وإالّل ـ ا إذــا
الرج ــل والتّم ـ ّـرد علي ــجمل ورنلـ ـ ا
اعتربت ــجمل جم ـ ّـرد وف ــيلة لتكـ ـريس نع ــل «انتقام ــا» م ــل ّ
اخللوع ليلةتجمل.
فّلم»
«كارما القئا :نيز ء  .»2نـ« ّ

الرجل ابلةّريقة نبي ا
ويتكرر تثي ّ
ّ
رجل من زم والائل ووالد رجل ديل جا ل ّاما والد «ايدة» ن و قـاس حـرم ابنتـجمل
الزوا مل «نثيل».
مل ال ّدرافة ليجرب ا عل ّ
الرجــل
لي إزاء ّ
اليـاردة «ايــدة» مــل حـ ّدة موقب ــا ّ
وقــد شــاعبت األن ـ ّ
اليـ ّ
كورأ ملـا ا قـجمل هبـا مـل ا ى ولتع ّـرب عـل إ ـرار ا
ّ
الزو لتنتق لنبي ا مل ا تمـع الـ ّق ّ
علـ ـ رنـ ـ ُف ـ لةة ا ّلرج ــل؛ ن ـ ـ«نثي ــل» «يع ــاين م ــل العنّـ ـة ويي ــت دم األدوي ــة لي ث ــت
رجولتـجمل»( )09وكانـت تصــعر معـجمل ابلغ يـان والتقــزز وقـد انت ـ م ـ إب ـابة بدنيّـة
مث إ ــابتجمل ابل ّـ ـ رع قث ــل ان ين ــي حيات ــجمل ابالنت ــارّ .امـ ـ ا «الت ــاجر» الن ــزواين ال ــقأ
تزوج ــا ن ــو اآلالــر جا ــل وعقــي وديّــو والــائل .وقــد قثلــت «ايــدة» ا كن تكــون
ّ
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زوجــة اثنيــة ل ـجمل وانت ـ م ـ ابملــوت لتكتصــف بعــد لــك اليانتَ ـجمل هلــاّ .امـ ا الـ ّـزو
ال ّال «ن د» نقد كان الائنعا و«زير نياء» وانت م ابلبلي ة واملوت.
الصـ ّي
الص ــيّات األن ويّـة وال ّقكوريّـة روا ت ّ
ويؤّكـ د ثثــات العّلقــة ب ـ ّ
الص ـيّات بـوعي منصـي ا .ن ـي عّلقـة اثبتـة ييـود ا التّـوتّر الثعـا
عل لة ـق ّ
الرجـل يثــدا مـل نقةــة بدايـة حمـ ّددة ويــؤوا إ م ـ متكـ ّـرر ـق الـ ّـروا ت بغـ
وّ
متزمتــون نــرض تقاليــد معيّنــة تــزويج بنــاهت مثّ يتقـ ّدم العمــر هبـ
افــت ناء :اآلابء ّ
ن د اككي شعب و وا  .و د األزوا يتون ـون وح ّـل «الـ ّقكور» الـقيل حظـوا

اليرد ا ت ابئيـة.
ابلتّمييز عل حياب املراة تتوا علي اخليارات وينت ون
ّ
و كقا ترق هل ـيّة الـ ّقكر روا ت بدريّـة الصـ ّي لتم ّـل ذو عـج ا( )42اثبتعـا يـؤوا
وتزمـ ت مقابــل بنيــة االــرى اثبتــة لص ــيّة
إ
ّ
اللـعف واهلزميــة بعــد بةــش وفغيــان ّ
املتمردة».
األن « ّ

رابـ ًعـا :هنـايـات متشاهبة:
مترد ــا عل ـ
ر ـ مــا امتــازت بــجمل هل ــيّة األن ـ
روا ت الص ـ ّي مــل قـ ّـوة ّ
اكرمات االجتماعيّة لكنّا الوقـت نبيـجمل نر ـد م ـ عا متك ّـرعرا هلـا ايـة اكك ّـي؛
ّ
إ تنت ي ابهلزمية او االنكبا ء عل نبي ا او العودة إ املكان القأ ربت منجمل.
ن ـ«ز رة» «الةواي حي اجلمر» ينت ي هبـا ا ـاا فريـدة م زومـة تصـكو
ـل ال ــقيل ك ــانوا حوهل ــا.
«املآف ــي واإلحثاف ــات» ال ــي اُ ق ــت هب ــا ويت لّـ ـ عن ــا ك ـ ّ
و«كرميــة» «نيــز ء  »1مل مين ــا زواج ــا مــل «ليــو» بعــد روهبــا إ «موفــكو»
وإلجاهبمــا «انتــوين» االفــتقر َار وظلّ ـت شــيا ٍع ونوش ـ ّ .امـ ا «ايــدة» «كارمــا
ال ــقئا» نق ــد انت ــت تن ــدب ق ــدر ا «ا ـ ـزيل» بع ــد ون ــاة زوج ــا ال الـ ـ وت ــف
الص ور الكييثة الي تعيص ا

تيتقر.
«لندن» قثل ا كن تعود إ «ميق » حي
ّ
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و ــقا امل ـ املتكـ ّـرر يؤّكـ د
ـدا عل ـ
جا ــدة لكيــر ا كمــا تـ ّ
الص يّة وتؤّكد ا ّن التّابو ُخيد
ّ
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الص ــيّة
ــّلبة العــادات والتّقاليــد الــي حاولــت ّ
افــتمرار رحلــة الو ــوا إ اهلــدي الــقأ تنصــد
مدونة ال ّدرافة.
ومل يـُتَجاوز
ّ

خـامتـة:
ومل الّلا ما فثذ يتث لنا ان التابو روا ت بدريّة الص ي ماثلٌ نعل
متـ ّـرد الص ــيّة األن ـ عل ـ نيــذ اجلماعــة كمــا ــو ماثــل منظور ــا إزاء ا تمــع
وتقاليــد  .ـ ا ّن ــقا التــابو ُالـ ةد َ ومل يُقـ ّـوض ومل يـُتَجــاوز؛ وعل ـ ــقا ّ
دا امل ـ ُ
الص يّات األن ويّة.
القأ ّلت إليجمل ّ
الص يّمنةلقجمل ت ّورات نيّة ّوا
كما ننت ي إ القوا إ ّن التّابو اعماا ّ
ـائي جيمــع املتبـ ّـرق ويؤلــف املتنــاق ويعيــد املتمـ ّـرد إ
ّ
اليـ رد ببعل ــا إ نظــام حكـ ّ
نيذ اجلماعة .إ ّ ا لييت ن و ع ا عصـوائيّة تيـع إ قيـذ املتعـة ا ـردة ن يـا
بقدر ما ي ات عّلقة بوعي الكاتثة ورؤا ا إزاء الواقع وتةلعاهتا.
الـهـوامـش:
حمم ــد ط 6.ب ـ وت :دار الب ــارايب 4222
 )6نوكــو ميص ــيل .نظ ــام اخلط ــاب ت ــر .ف ــثيّل ّ
ص.2.
الي ــرد عل ـ
الي ــرديّة خنص ــي ا ورن ـ انغ ــّلق ّ
 )4تتّج ـجمل الي ــرد ت التلبظي ــة إ رب ـ الكائن ــات ّ
يقي ـ
نبي ـجمل .و ــي ــقا تيــتع بت ـ ّـور ديكــرو الــقأ ق ّدم ـجمل إفــار التــداوليات املدجمــة؛ إ ّ
ديك ــرو وات القـ ـوا إ « :ال ـ َّـقات املتكلّم ــة» ( )The Speaking Subjectو«امل ــتكلّ »
( )LocutorSpeaker /و«املتل ّةب » ( .)Utterer /Enunciatorيُنظر م عّل:
Johansson, Marjut&Suomela-Salmi, Eija. Énonciation: French
pragmatic approach(es), In: Discursive pragmatics, edts.
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Zienkowski, Jan, Jan-Ola Östman&Jef Verschueren, (Vol. 8),
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2011, p.89.

املوسوعي للتّداوليّة رليف جمموعة إهلراي:
ايلا :موهللر جاك و ريثوا ّن .القاموس
و ع
ّ
للرتمجة  2010ص-.ص.42-42.
ا دوب عز الديل ط 1.تونس :املركز
الوفأ ّ
ّ

)3

ط 6.ب وت :املؤفية العربية للدرافات والنصر .6444

)2

ط 6.ب وت:دار االنتصار .2009

)2

ط 1.ب وت :دار فؤاا .2019

ـائي» جمل ــة اآلداب
الروائ ـ ّـي
 )1مـ ـ ّلع :زروق ّ
ّ
حمم ــد«.ف ــرد اهلويّــة :الة ــاب اهلويّــة ّ
الي ــرد النّي ـ ّ
السلطان قابوس ،دييمرب 4262م 1.ع 3.ص-ص.80 -71.
والعلوم االجتماعيّة ،جامعة ّ
 )2الةواي حي اجلمر ص.104.
 )1امل در نبيجمل ص.22.
 )4امل در نبيجمل ص.84.
 )62امل در نبيجمل ص.111.
 )66امل در نبيجمل ص.104.
 )64امل در نبيجمل ص.110.
 )63امل در نبيجمل ص.118.
 )62امل در نبيجمل ص.58.
 )62نيز ء  1ص.17.
 )61امل در نبيجمل ص-.ص.20 - 18.
 )62كارما ال ّقئا :نيز ء  2ص.15.
 )61امل در نبيجمل ص.16.
 )64امل در نبيجمل ص.64.
 )42امل در نبيجمل ص.65.
 )46امل در نبيجمل ص.67.
 )44امل در نبيجمل ص.12.
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امل در نبيجمل ص.19.
 Objectificationم ةليف مركزأ

ينظر:

ـادة.
النّظرية النّيويّة ويعأ معاملـة املـراة كيـلعة وم ّ

Papadaki, Lina. (2010). What is Objectification?. Journal of Moral
Philosophy, 7(1), p.-p.16-36
 )42نيز ء  1ص.97.
)41

امل در نبيجمل
امل در نبيجمل
الةواي حي
امل در نبيجمل
امل در نبيجمل
امل در نبيجمل
امل در نبيجمل
امل در نبيجمل
امل در نبيجمل
امل در نبيجمل

)31

حممد مرجع فابذ ص-.ص.80 - 71.
ينظر ع
ايلاّ :زروق ّ
نيز ء  1ص.29.
امل در نبيجمل ص.97.
كارما القئا :نيز ء  2ص.195.

)42
)41
)44
)32
)36
)34
)33
)32
)32

)32
)31
)34

ص.27.
ص.33.
اجلمر ص.17.
ص.115-114.
ص.117.
ص.118.
ص.111.
ص.138.
ص.120.
ص.126.

 )22الص يّة النّمو ( )typeم ـةليف يةلـذ علـ الص ـيّة الـي مت ّـل مجلـة مـل اخل ـائ
ـيّل مك ّـ عبــا .قيــومة ال ــادق.
او القــي او املعةيــات املعـ ّـربة عــل نيــة اجتماعيّــة او م نيــة معينــة مت ـ ع
طرائق حتليل القصة  ، IIط 2.تونس :دار اجلنوب  2015ص.132.
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املصادر واملراجع:
الرواايت):
 .1املصادر ( ّ

 -بدريــة الصـ ي الطــواف حيــث اجلمــر ط 2.بـ وت :املؤفيــة العربيــة للدرافــات والنصــر

.2999
 بدرية الص ي نيزاي  1ط 2.ب وت :دار االنتصار .2009 بدرية الص ي كارما الذئب :فيزاي  2ط 2.ب وت :دار فؤاا .2019 .2املراجع العربيّة:
 الكتب:
املؤفيـ ــة اجلامعيّ ـ ـة
 ا م ـ ـ أ عثـ ــد الوافـ ــع .مـ ــا اخلطـ ــاب وكيـ ــف لّلـ ــه  ،ط 1.ب ـ ـ وتّ :لل ّدرافات والنّصر .2229
ص ،ط 2.تونس :مكتثة عّلء ال ّديل .2228
اليماوأ ااد .جدل النّظريّة والنّ ّ
ّ
السرد وإنتاج املعىن ،ط 2.القا رة :رؤية .2225
 الةّا رأ بديعةَّ .حممد ط 2.ب وت :دار البارايب .2227
 نوكو ميصيل .نظام اخلطاب تر .فثيّل ّ قيومة ال ادق .طرائق حتليل القصة  ، IIط 2.تونس :دار اجلنوب .2015ـوعي للتّداوليّ ـ ـة رلي ــف جمموعـ ــة إهل ـ ـراي:
 موهل ــلر جـ ــاك وريث ــوا ّن .القـ ــاموس املوسـ ـ ّللرتمجة .2010.
ا دوب عز الديل ط 1.تونس :املركز
الوفأ ّ
ّ
 املقاالت:
ـائي » جمل ــة اآلداب
ـي
 زروق ّّ
حمم ـ د«.فــرد اهلويـّ ـة :الة ــاب اهلويـّ ـة ّ
الي ـ رد النّيـ ّ
الروائـ ّ
الس ـ لطان قــابوس ،دييــمرب  2227م 8.ع 0.ص-.
والعلــوم االجتماعيّـ ـة ،جامعــة ّ

ص.80 –71.
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Zienkowski, Jan, Jan-Ola Östman & Jef Verschueren, (Vol. 8),
Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2011, p.89.
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- Papadaki,

Lina. What is Objectification?. Journal
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