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تقارب هذه القراءة رواية اختفاء اللغة   

الفرنسـيّة من الناحية املوضوعاتيّة، فتبدٔا 

و الغالف، و دراسة اح]الت  مبقاربة العنوان

حتقق وظيفة املطابقة اليت حّددها جريار 

جينيت يف كتابه عتبات، كام تشري ٕاىل 

آسـيا  التناص العنواين  و املوضوعي بني رواية

للاكتب الفرنيس  رواية اختفاء جبّار و

، ّمث تقّدم ملّخصا للرواية و "جورج برييك"

أالقسام مع الوحدات اليت شّلكت بناء هذه 

الّرواية، لتخلص يف الهناية ٕاىل حتديد ٔاّمه 

املوضوعات و القضا� اليت ٔا�رهتا الّرواية و 

                          .عالقهتا �لعنوان
  

  

  

  Résumé:  

cet article approche le 

roman « La disparition de la langue 

française » du coté thématique en 

commençant par l’approche du titre 

et du couvert, et étude les probabilités 

de réussite de la fonction 

d’identification précisée par Gérard 

Genette dans son livre « seuils » ; 

aussi elle indique premièrement 

l’intertextualité titraille et thématique 

entre le roman d’Assia Djebar et le 

roman «  la disparition » de l’écrivain 

français George Perec ; ensuite elle 

propose un résumé du roman et ses 

parties avec les unités qui ont formé 

la structure de ce roman ; pour finir à 

identifier les plus importants thèmes 

et questions soulevé par le roman et 

sa relation avec le titre.  
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من ، نبدٔا يف هذه القراءة )1(نقارب يف هذه املقا� رواية اختفاء اللغة الفرنسـّية الٓسـيا جبّار

و �� رٔاينا البداية؛ من العتبة أالوىل اليت تطالعنا يف الكتاب و يه العنوان و الغالف، 
  . من الرضوري ٔان نقّدم فقرة متهيديّة يف ٔامهيّة الغالف و العنوان

        أمهّية الغالف و العنوانأمهّية الغالف و العنوانأمهّية الغالف و العنوانأمهّية الغالف و العنوان: : : :     متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
ى ال تقترص وظيفة غالف الكتاب حاليا عىل حاميته و حفظه من التلف، بل صارت تتعدّ 

لكتاب و إالغراء �قتنائه، و مل يبق العنوان جمّرد مسة للكتاب، بل صار ل ذ� ٕاىل إالشهار 
يشّلك نّصا مواز� حيفّز القارئ عىل اسـتغوار داللته اليت قد تتطابق مع مضمون الكتاب، 

  . و قد ختالفه، فزتيد بذ� حّدة توتّر القارئ ٔامام النص، و تفتح ¡ آفاقا جديدة للقراءة
ذا ٔاصبح الغالف يدرج يف موضوع الّشعريّة، ٔاي ّلك ما يشّلك ماّدة النّص، مثل املظهر هب

اللوحة، و ّلك العنارص اليت ال و الكتابة اخلّطية، و تصممي الغالف، و احلجم، و العاّم للكتاب، 
  . تدخل مبارشة يف صلب أالدب، و لكهنا تلعب مع ذ� دورا فاعال يف التّلقّي

ارش عىل ٔان يرمس العنوان عىل صفحة الغالف بطريقة الفتة و جّذابة، حيرص الاكتب و الن
µٔنّه دليل يلمع ٕاىل معىن خفّي، ٔاو معىن مفرد للمطلعني، ٔاو معىن �ن " فالعنوان يشـتغل 

، فهو ليس جمّرد تلخيص ملضمون الكتاب، بل هو تقدمي 2"يضاف ٕاىل املعىن الّسطحي
"  يبقى من وظائف العنوان يف الّرواية و مع ذ�. رؤية خاصة تشلك ٕاضافة للكتاب

، فالكثري من القّراء يفضلون العناوين 3"استيفاء املعىن، و تقريب ا«ال� ٕاىل فهم املتلقّي
  . اليت تقّدم فكرة ٔاّولّية عن الّرواية، و ترتبط جبّوها العامّ 

  ، بل يظهر ال حييك النّص " يرتبط العنوان يف كثري من أالحيان مبضمون الّرواية، لكنه 
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و يعلن نّية النّّص، و لهذا إالعالن ٔامهّّية خاّصة يف تشكيل مظاهر التناسق احلاكيئ املعّني 
، فالعنوان يقّدم اح]الت 4"صوغ الكتابة و عواملها املمكنةو ٔاشاكل للخصوصّية،

  .للمضمون، و للتشكيل الفّين، كام يقدم  توقّعات للقارئ �ختالف مسـتو�ته و مرجعياته
نظاما سـمييائّيا ذا ٔابعاد داللّية، و ٔاخرى رمزيّة تغري الباحث بتتبّع داللته        " عترب العنوان ي 

فهو بذ� نص قامئ بذاته ¡ خصوصّيته ا«اللية و سامته .  5"و حماو� فّك شفرته الّرامزة 
اليت ) ، نصلكامت مفردة، مجل(مجموع العالمات اللسانّية"و عّرفه ليو هوك بأنّه . امجلالّية

ميكن ٔان تدرج عىل رٔاس نّصه لتحّدده و تدّل عىل حمتواه العاّم، و تعّرف امجلهور 
، فهو يؤكّد عىل وظيفة العنوان يف تلخيص النص، و اخزتال مضمونه بشلك 6"بقراءته

  . دقيق مركّز
  من ٔاّمه عنارص النص املوازي و ملحقاته ا«اخلّية، و هو عتبة النص"يعّد العنوان 

دايته، و ٕاشارته أالوىل، و العالمة اليت تطبع الكتاب و النّص، و تسمه و متّزيه عن و ب 
، فالعنوان يعّني نوع الكتاب و ميهّد اّ«خول ٕاىل نّصه و يسهم يف بناء 7"غريه من النصوص

  . تصّور ٔاّويل عنه
 تواÙنا يف مدخال ٕاىل عامل الّرواية ذاهتا، فهو السمة أالوىل اليت"و يعترب عنوان الّرواية 

ذ� العامل، و �� فٕانه يسـتحيل Úسـتغناء عنه يف الّرواية ٔاو يف غريها من أالعامل 
أالدبّية، و ٔاّي معل روايئ يفقد عنوانه يفقد مسة قيّمة من سامت هويّته، و يغدو حمّل شّك 

تصممي  ، فعنوان الّرواية مبثابة دعوة للقارئ ختتلف حّدهتا و ٕارصارها حبسب8"«ى املتلقّي
الغالف و صياغة العنوان، �� صار اه]م الكتاب منصّبا عىل اختيار العنوان بقدر 

  . اه]Þم بتقنيات الكتابة
  ٕاّما ٔان تشّعب العنوان و تفكّكه،" ترتبط الّرواية �لعنوان بعالقة وثيقة و محمية و يه 

. ومة ٕاىل قمية، و اخلرب ٕاىل ٕاحياءو حتلّل رموزه، و ٕاّما ٔاهنا تعيد ٕادماجه يف النّص حمّو� املعل
، فالعنوان 9"فالعنوان ملتصق �لعمل الّروايئ، و قد يكون صورة لكّّية حتّدد هويّة إالبداع

  بؤرة موضوعاتّية تطلق ٕاشعاعاهتا يف مجيع اجتاهات النص الّروايئ، من خالل تكرارات 
  . شعريّته و جاملّيتهو ويعات و تعديالت تبين داللته و تن
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د اتّفق كثري من النقاد و املبدعني عىل رضورة توافق العنوان مع مضمون الّرواية، غري و ق
ٔان البعض يفّضل العناوين الّصادمة اليت تكرس ٔافق توقّع القارئ، فقد دعا ٕايكو ٕاىل العنوان 

ا�ي يؤدي وظيفة التشويش لٔالفاكر، فهذه دعوة ٕال�رة القارئ و تفعيل دوره من " 
لتّضليل و احلرية اليت ينرشها ذ� التشويش من ٔاجل تأويل ٔاكرث خالل اللبس و ا

  ، ففي هذا النوع من العناوين ٕاعامل لفكر القارئ  و توريط ¡ ٔاكرث يف التأويل، 10"ثراء
و ٕارشاك يف فعل إالبداع من خالل ما حيدثه العنوان من قلق خّالق و ما يفتحه من 

 . ٕاماكنيات الهنائّية للقراءة
        ::::    وان و الغالف يف الّروايةوان و الغالف يف الّروايةوان و الغالف يف الّروايةوان و الغالف يف الّروايةمقاربة العنمقاربة العنمقاربة العنمقاربة العن

، يبدو العنوان ٕاشاكلّيا، و ال يوï بكونه عنوان معل ٕابداعي "اختفاء اللغة الفرنسـّية"
لوال العنوان إالضايف ا�ي مارس وظيفة تعيينيّة حتّدد جنس الكتاب ٔاو العمل؛ مفا  ،روايئ

أالصيل ٔالنّه من العنوان الّرئيس " يبقى رضورّ� لنظام العنونة حسب جريار جينيت هو
العنارص أالساسـيّة يف ثقافتنا احلالّية، فقلّام جند عنواó متصّدرا وحده، فهو دامئا خاضع لهذه 

و هذا ما جنده يف الكتاب . )11("مؤّرش جنيس+ عنوان فرعي، عنوان + عنوان : املعاد�
  . موضوع ا«راسة

ا�ي يبدٔا �مس الاكتبة يتوّسط العنوان يف هذا الكتاب القسم أاليرس لصفحة الغالف 
أالّول آسـيا، حتته امس الشهرة جبّار ا�ي يعّوض «هيا Úمس العائيل، و هو مكتوب 
�للون أالسود و بأكرب ٔاجحام الكتابة مقارنة مع اخلطوط أالخرى اليت عىل الغالف؛ ٔالن 

ئّية، فهناك امس الاكتب ٔاو امس الشهرة «يه مثú مثل العنوان ميارس وظيفة ٕاشهاريّة و ٕاغرا
يوجد من الكتّاب من يضع العنوان قبل " من يقتين الكتاب ٔالجل امس اكتبه ال لعنوانه، كام 

النص الكتاب، مث يأيت �لنّص ليّربر هذا العنوان ا�ي حيمل ما سـيفّصú و يفّرسه النّص 
، فالعنوان عقد شعرّي بني الاكتب و الكتابة من Ùة، و عقد )و ربّام ال( كّلك 

  . )12("ٕاشهارّي بينه و بني النّارش من Ùة ٔاخرى/ريّ جتا
  جنده مكتو� بلون آخر هو اللون أالمحر، " اختفاء اللغة الفرنسـّية" نأيت لعنوان الكتاب
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و حبجم كبري لكنه ٔاقّل من خطّ Úمس، و يتوّزع العنوان عىل ثالثة ٔاسطر؛ يف السطر 
و اللون أالمحر هو من أاللوان الّساخنة، . ّيةأالّول اختفاء، و الثاين اللغة، و الثالث الفرنسـ 

و يف ثقافة أاللوان العاملّية؛ هو لون احلّب، و لون اّ«م، و لون اخلطر، و لون املنع؛ فهل 
ممنوع ٔان ختتفي اللغة الفرنسـّية، و من اخلطر اختفاؤها؟،  ::::    حتاول إالملاحتاول إالملاحتاول إالملاحتاول إالملاحححح ٕاىل القول ٕاىل القول ٕاىل القول ٕاىل القولالاكتبة 

  ؟ نات املوضوعاتية اليت تقوم علهيا الّروايةو هل يشّلك احلّب و اّ«م ٕاحدى التّلوي 
خبطّ ٔاسود يبدو ٔاصغر اخلطوط املوجودة عىل )رواية ( حتت العنوان جند املؤّرش اجلنيس 

و يرى جريار . الغالف، حتته امس النارش ٔالبني ميشال �للون أالسود و خبط ٔاكرب قليال
ني، حتديد املضمون، ٕاغراء امجلهور، التعي "جينيت بأّن الوظائف الثالثة احملّددة للعنوان يه

و لعّل الاكتبة و óرشها ٔاّرصا . )13("و ما من رضورة تدعو ٕاىل ٔان جتمتع لكّها يف العنوان
  . عىل ٔان جتمتع وظائف العنوان لكّها يف هذه الّرواية

متثّل لوحة الغالف صورة فوتوغرافيّة للاكتبة يف سّن متقّدم يوافق عىل أالغلب سـنة 
تبدو الّصورة لكوحة مرسومة نتيجة اللون الوردي الفاحت ا�ي يكتنف مالمح  و النّرش،

و اللون . الوجه و ظال¡، و يزداد اللون الوردي مغوقا حي
 يلّون الشعر و املالبس
الوردي يف عمل النّفس احلديث ميارس مفعوال Þّدئا لٔالعصاب، فهو يرحي العني و يهبج 

، و هو عالمة الّشخصّية احلاملة، فهل ٔارادت به الاكتبة أن القلب، و �لتايل جيذب القارئ
تضفي ملسة ٔامل عىل الغالف بعد الشحنة القويّة اليت ٔاضفاها العنوان املكتوب �للون 

  أالمحر؟
يدّل . يشّلك اللون أالبيض ثلث مساحة الغالف، و يتّخذ قاعدة لكتابة العنوان و لواحقه

ٕانّه حلظة " و �رة عىل مجموع أاللوان املفرتضة،) يشءال(اللون أالبيض �رة عىل الغياب 
  . 14"انتقالّية، و نقطة اتّصال بني املريئ و الالمريئ، فهو �لتايل مبثابة نقطة بداية جديدة

و لعّل البداية اجلديدة اليت يرمز ٕالهيا اللون أالبيض يه عودة الشخصية الرئيسة ٕاىل ٔارض 
  . الوطن

زء من صورة الاكتبة، ٔاّما اجلزء الثّاين فهو خمتف و لعلّها جعلت ال يبدو عىل الغالف ٕاّال ج
مع العنوان ا�ي يشري ٕاىل Úختفاء، و µّٔهنا  - عن وعي و عن قصد –الّصورة ت]ىه 
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نّه �ختفاء اللغة الفرنسـيّة خيتفي جزء من الاكتبة نفسها، فهل اللغة الفرنسـّية تشّلك إ : تقول 
اعّية للاكتبة؟ و املعروف ٔاهنا اكتبة فرانكوفونّية و مل تكتب جزءا فقط من الشخصّية إالبد

  . شيئا �للغة العربّية
للاكتب الفرنيس جورج برييك اليت نرشت " اختفاء"يذكّرó العنوان ٔاّوال �لّرواية الشهرية

؛ غري ٔاّن Úختفاء ا�ي ومس به الاكتب روايته جّسده موضوعا و كتابة )15(1969سـنة 
يف اللغة الفرنسـّية، فهو ميثّل ٕابداعا عىل  5، فهو اختفاء للّصائت رمق من خالل الشلك

و حتّد� للغة الفرنسـّية اليت ال ياكد خيتفي فهيا الصائت   مسـتوى الشلك و النرب البرصي، 
اخلامس لكرثة ترّدده يف اللكامت و امجلل، و مع ذ� اسـتطاع الروايئ املبدع ٔان يكتب 

  . ائة صفحة دون ٔان يضطّر ٕاىل اسـتعامل هذا احلرفرواية فهيا ٔاكرث من ثالمث
ٔاّما الاكتبة فلعلّها تأثّرت �لاكتب، ٔاو ٔارادت است�ر شهرة روايته، فاسـتعارت عنواهنا 

تشرتاكن يف  و�للغة الفرنسـّية،  تانهتا، كام ٔاّن الّروايتني مكتوب ليشّلك جزءا من عنوان رواي
 . صاء االٓخر، و هذا ما تلّخصه لكمة اختفاءاحلديث عن موضوع القتل و Úختطاف و ٕاق

براكن : و تلتقي رواية آسـيا جبّار مع رواية برييك يف حدث اختفاء الشخصّية احملوريّة
ا�ي خيتفي يف ظروف غامضة يف هناية الفصل الّرابع، و يبحث عنه ) ٔانتون فويل(و

يك ٔايضا ٔاجواء العنف تصف رواية بري . ٔاصدقاؤه يف جّو يشـبه ٔاجواء الّروا�ت البوليسـيّة
و القتل و احلرب و تصفية الهيود و اختفاء عائالت بأمكلها، و هو يف ذ� يروي جانبا من 

  . سريته ا�اتية و املأساة اليت عاشها �ختفاء ٔافراد عائلته ٕا�ن احلرب العاملية الثانية
الاكتبة فمل  و الاكتب الفرنيس املبدع اسـتطاع ٕاخفاء حرف من حروف اللغة الفرنسـية، ٔاما

تسـتطع Úسـتغناء عن حرف من حروف اللغة الفرنسـية يف رواية موسومة �ختفاء اللغة 
  . الفرنسـية

القلق  وعنوان الّرواية اختفاء اللغة الفرنسـّية هو عنوان ٕاشاكّيل جيعل القارئ يبدٔا �لتّوتّر 
كيف : � من أالسـئ�قبل ارتياد النّص، فالعنوان ميثّل نّصا مواز� جيعل املتلقّي يطرح مج

ميكن للغة الفرنسـّية أن ختتفي يف رواية مكتوبة ٔاصال �للغة الفرنسـّية، حفضور هذه اللغة 
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يبدو مكثّفا منذ البداية؟ من ميكن ٔان يكون سببا يف اختفاء اللغة الفرنسـّية؟هل تتحّدث 
  الّرواية فعال عن اختفاء اللغة الفرنسـّية؟ ٔام عن اختفاء آخر؟

 متلّق تساؤالت يثريها العنوان يف نفسه قبل قراءة الّرواية، فهل سيتوافق ال شّك ٔان للكّ 
مضمون الّرواية مع العنوان؟ فتتحقق وظيفة املطابقة اليت يعتربها جينيت من ٔاّمه الوظائف 

  اليت ميكهنا ٔان تتجاوز بقيّة الوظائف؟ ٔام ٔان هذا العنوان سـيكرس ٔافق توقّعات القارئ؟
بسبب  ؛تقصد يف جانب ما اختفاء الفرانكوفونيني من اجلزائر الروائية جنداية بعد قراءة الّرو

املأساة الوطنيّة و ما تعّرض ¡ الب" من تقتيل و هتجري ٔاّدى �لفرانكوفونيني ٕاىل الفرار 
úخارج الوطن قبل ٔان يطاهلم اختفاء من نوع غامض داخ.  

 -العائد ٕاىل الوطن -"براكن" لّرئيسةيتجّىل اختفاء اللغة الفرنسـّية يف حوارات الّشخصّية ا
امحلمية، و يف حوارات  )16(مع ٔاخيه رشـيد ا�ي اكن سعيدا معه �سرتجاع لهجته احمللّّية

  . الّزائرة اليت حتّولت ٕاىل عشـيقة" óجية"
        ::::    ملّخص الّروايةملّخص الّروايةملّخص الّروايةملّخص الّرواية

يايس ياق السـّ           يبدو رضورّ� ملقاربة رواية آسـيا جبّار التّحّيل بيشء من النضج لفهم السـّ
و التارخيي؛ لتحّمل عنف كثري من املشاهد؛ ملتابعة التنويعات الّزمنّية و تغيري الساردين؛ 

  .لفهم و حتليل و تأويل رّدات فعل و مشاعر و ٔافاكر الشخصّيات، و تعبرياهتم القاسـية
براكن ا�ي يعيش يف فرنسا منذ عرشين سـنة يرجع للجزائر بعد ٔاشهر من : 1991خريف 

يسـتقّر يف بيت مقابل للبحر �لقرب من اجلزائر العامصة، و هو ابن . ¡" اريزم"جهر 
: يالحظ براكن احلارض و يسرتجع ا�كر�ت. القصبة، و قد اختفى ٔاقاربه لكّهم تقريبا

  ...معركة اجلزائرو صعود الوطنّيني، و عائلته، حيّه، و طفولته، 
   حّهبا، لكهنا هترب من اجلزائر يتعّرف براكن عىل óجية و يقع �هئا يف شهر بعد ذ�
  . يبدٔا براكن بكتابة قّصة حياته �للغة الفرنسـّية. �ّ وو تعود ٕاىل ٔاور

نرشوا الّرعب؟ يتسلّح هل اكن حضّية أالصولّيني ا�ين ... خيتفى براكن:  1993سبمترب 
  . اختفائه ٔاما óجية فمل يصلها خرب،و تنتقل حبيبته الفرنسـّية ماريز ٕاىل اجلزائرٔاخوه دريس،
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        ::::    بناء الّروايةبناء الّروايةبناء الّروايةبناء الّرواية
الّرسديّة  املعمتدة يف  العنارصمهنا عىل الّرسائل و يه ٕاحدى  Þمتعمتد الرواية يف قسم 

رواية تّيار الوعي، و مثال ذ� مجموعة الّرسائل اليت يكتهبا براكن ملاريز يعّرب فهيا عن شوقه 
ا� óجية لرباكن اليت ترسد فهيا ٕالهيا و افتقاده حلياته معها بلك تفاصيلها امحلمية، و رس

  .مغامراهتا و تعرب عن عواطفها و خترب عن مشاريعها و ٕاجنازاهتا و ٔاحالÞا و قناعاهتا
متثّل الّرواية �رخيا داخل التارخي الشخيص، احليس العنيف ٔاحياó و املقلق دامئا، تبدو 

 ٔايضا اكتبة دراما، فهـي احلوارات شائقة يف اخلطا�ت املبارشة املألوفة، فآسـيا جبّار يه
  ٔاوصاف و مالمح الشخصيات تبدو رسيعة و ذاتية عامة،  .جتعل النص حيا و متحّراك

  . و µٔهنا óجتة عن مشاهدة عينيّة حقيقيّة
يبدو الرسد خطيا يف الرواية حي
 يتعلّق �لقصة العاّمة للشخصية الرئيسة براكن، يبدٔا 

فاء، ٕاّال ٔاّن الّزمن يتكّرس يف خالل ذ� بتقنّية �لعودة للوطن و Úسـتقرار مث Úخت
  Úسرتجاع اليت يلجأ ٕالهيا الرسد حي
 يتعلّق أالمر بذكر�ت الشخصية الرئيسة براكن 

  . ٔاو الشخصيات احمليطة به  ماريز،  óجية، و دريس
بّار يبدو رضور� إالشارة ٕاىل ٔان براكن ينمتي ٕاىل فن التصوير الفوتوغرايف، و ٔان آسـيا ج 

كتا� مرفوقا �لصور الفوتوغرافية، فهناك ٕاذن متاه  1993خشصّية سي
ئيّة، فقد نرشت سـنة 
  . بني الاكتبة و الشخصية الرئيسة

بني الّرواية، ٔاي إالبداع التخيييل النرثي الطويل جدا ا�ي " اختفاء اللغة الفرنسـية"يتأرحج
  نتعّرف من خال¡ عىل نفسيهتا  و حييا يف وسط من الّشخصيات شـبه الواقعّية؛ يقّدم

و بني فّن القّصة اليت تعىن بعالقات شفهّية ٔاو مكتوبة ٔالحداث  و قدرها و مغامراهتا،
  خيالّية؛ و يشء من الّسرية اّ�اتّية مثلام تشهد به خمتلف العلب اليت حتمل رسائل خّطية 

  .و دفاتر
السارد براكن يرشح . تقّدم هذه الّرواية ٔايضا جريدة ترسد يوميا أالحداث و املشاعر

  ٕانّه يعين رواية تكوين حبّق : متطّوعا و يكتب موّزعا حاالته الّروحيّة و جسّل مشاعره
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تبحث آسـيا جبّار ٔاحياó عن . اكتشاف و تعلمي موضوعها النساء و السـياسة و ا�ات و
لّرواية جسّل كوميدي، كام تبحث ٔاكرث عن  حتريك فضو¡ و ٕاجعابه ترفيه القارئ، ففي ا

و مزيات  جسّل تراجيدي ٔايضا،  - اً ٕاذ - مواÙة الّروعة، ففي الّروايةوشفقته و رهبته عند 
  .ٔاخرى السـتفزاز رّدة فعل القارئ و وعيه و فكره

 عّدة حلقات جتربة ّصة العمل يفو تتحّرك قيتوّجه الّسارد براكن ٕاىل رشـيد،:يف القسم أالّول
تطبيق و نتاجئ، و حييك براكن ٔايضا للمصّور ّمعار حماو� الّرسقة يف مشهد رسيع و مفاجئ 

  .و ميكننا ٔان نفهم ٔانّه يتوّجه برسده ٕاىل القارئ؛ و معناه ٔان خشصّية ّمعار متثّل قارئا مضنّيا
  :و ميكننا اخزتال أالحداث و أالفعال يف ٔاقسام الّرواية هبذا الّشلك

  )1991خريف ( العودة  ::::القسم أالّولالقسم أالّولالقسم أالّولالقسم أالّول
        ::::ÚسـتقرارÚسـتقرارÚسـتقرارÚسـتقرار    - - - - أ أ أ أ 
  العودة ٕاىل اجلزائر، ذكر�ت الّسارد - - - - 1111
  ) قّصة الّشخصّية الثالثة( ّجحة الّرحيل و اّ�كر�ت  - - - - 2222
  العواطف اجتاه ماريز، رسا� ماريز - - - - 3333

  تلميح بطيء - - - - بببب
  وجود يويم - - - - 1111
  )لثالثةذكر�ت الشخصّية ا(ذكر�ت ماريز، ذكر�ت الطفو�  - - - - 2222
  العائ�، حّصة مدرسـّية حول العمل - - - - 3333
  القصبة - - - - جججج
  يف الطريق حنو ïّ الّطفو�، حماو� اعتداء - - - - 1111
  ïّ الّطفو�، رسا� ماريز - - - - 2222

حاكيهتا الّشخصّية ) ا�ي يبدو مركّزا، �بتا و لّينا( يف القسم الثاين، حتيك óجية لرباكن
رسدها تشّلك ٔايقوóت و ٕاشارات، كام تراجيد� حقيقيّة، �سـتعامل لكامت مقلقة يف 

  .تتحّدث عن ٔافراد عائلهتا
   1960ديسمرب  11يرسد براكن عّدة حلقات مكّررة مطبوعة يف حياته، مثل ٔاعالم 
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نويّة أالوىل لهذا احلدث؛ عّدة جتارب مريعة للّسجن   .ٔاو اّ�كرى السـّ
  )شهر بعد ذ�( احلّب، الكتابة  ::::القسم الثاينالقسم الثاينالقسم الثاينالقسم الثاين

  الّزائرة - - - - أ أ أ أ 
  صول óجيةو  - - - - 1111
  )مرسودة من طرفها ( قّصة óجية  - - - - 2222
  مشهد حبّ  - - - - 3333
  عشق óجية، احلّب دامئا - - - - 4444

تاء - - - - بببب   يوميّة الشـّ
  تفاصيل �رخيّية مريعة، ردود فعل براكن و óجية: جزائر اليوم - - - - 1111
  حاالت óجية الّروحيّة - - - - 2222
  .جيةخوف ٔامام احلا� السـياسـّية، مشاعر اجتاه ماريز و ó: اجلريدة امحلمية - - - - 3333
  املراهق - - - - جججج
  ، سرية براكن ا�اتية1960العامصة، ديسمرب  - - - - 1111
  ثورة القصبة حول أالعالم 1960ديسمرب  11 - - - - 2222
  بيت غري آمن - - - - 3333
  . ، توقيف1961ديسمرب  - - - - 4444
  جسن - - - - 5555
  .حتّية العمل الفرنيس - - - - 6666

 هبذا احلدث. يبدٔا القسم الثالث مبشهد مرسïّ تسـهتّل به القّصة يف تراجيد� اختفاء براكن
  .تتغّري وÙة النّظر، و يأخذ اللكمة يف الّرسد سارد آخر

  . Ú1993ختفاء سبمترب  ::::    القسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالث
  دريس - - - - أ أ أ أ 
1111 - - - - ïاختفاء براكن: مشهد مرس  
  وصول ماريز اجلزائر - - - - 2222
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  و�ئق براكن ملاريز  تسلمي - - - - 3333
  ماريز - - - - بببب
  عودة ماريز ٕاىل فرنسا - - - - 1111
  من اجلزائرٔامل ماريز، هروب املثقفني الفرانكوفونيني  - - - - 2222
  هناية الّرسا� «ريس    - - - - 3333

   )ما عدا اسـتثناءات حمّددة(تلكّميف القسم أالّول و الثاين رسد براكن هو بضمري املفرد امل 
  )بعد اختفاء براكن( و يف القسم الثالث يكون الّرسد بضمري الغائب

        ::::    املوضوعاتاملوضوعاتاملوضوعاتاملوضوعات
ت الرسدية، فالشخصية تقّدم هذه الّرواية الكتابة مكوضوع من املوضوعا ::::الكتابة و الفنالكتابة و الفنالكتابة و الفنالكتابة و الفن

الّرئيسة براكن متثل اكتبا ٔاو مرشوع اكتب مل ينجح يف فرنسا يف نرش ما كتبه، و عند 
كام يشّلك الفن ٕاحدى . عودته للوطن يكتب رواية ٔاو سرية روائية �للغة الفرنسـية

املوضوعات اليت تثريها الرواية، مفاريز صديقة براكن الفرنسـية يه ممث� مرسح، و عامر 
          و للشخصية الرئيسة نفسها ميول فوتوغرافية  ،ديق براكن هو مصّور فوتوغرايفص

  . و مرسحيّة
  ة خاّصة اجلزائر العامصة، القصبةهو ٔاّوال تعلّق براكن بب"ه بصف: : : : احلّب و احلّس احلّب و احلّس احلّب و احلّس احلّب و احلّس     - - - - 2222
ز و �نيا حنان و عاطفة  براكن جتاه ماري ïّ الّطفو� ا�ي جيده بأحاسيسهو ٔاكرث حتديدا  

ذه العابرة ه óجية وو ٔاخريا احلّب بني براكن . اليت تبقى متعلّقة به عىل الّرمغ من ٔاّهنا جهرته
يا   ،و إالحاالت أالسطوريّة ،عّربت عنه الّرواية �لكنا�ت اليت صارت عشقا حسـّ

و خمتلف احلقول اّ«اللّية للرغبة و املتعة،و يسـمتّر هذا العشق حّىت بعد الفراق، و يرتمج  
هذه املغامرة تأخذ بعني Úعتبار  تشهد بذ� بعد سـنتني رسا� óجيةفقد احملبوب مثلام ب

ٕايروس و �óتوس ميكن ٔان يكون ٕاحدى طرق تلخيص . هذه املّرة الّزواج و إالجناب
  . الّرواية

ه ال ٕاذا اكن براكن يتأرحج بني لغتني العربّية التخاطبّية و الفرنسـّية، ٕاّال ٔان ::::تنوّع اللّغاتتنوّع اللّغاتتنوّع اللّغاتتنوّع اللّغات    - - - - 3333
يشعر ٔانّه ينجذب ٕاىل ثقافتني، ٕانه يعىن برتمجة املعيش العريب بألفاظ فرنسـّية، يكتب ٔايضا 
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  و رسائú �للغة الفرنسـّية، و هو ال يسـتعمل الرببريّة بل لهجة القصبة اليت تعجبه  قّصته
  . و ير�ح �سـتعاملها مع ٔاخيه رشـيد

    كام يه لغة أالقارب)ري املفردختاطب الناس بضميه و(تروي óجية قّصهتا �لعربّية
متكّن اللغة الفرنسـّية و العربّية من التّعبري عن الثّورة، الرشطي . و ٔاحياó �للغة الفرنسـّية

يف مدينة . )17()حسب تعبري براكن(يعّرب �للغة الفرنسـّية، اللغة الثانية، و لغة ا�اكرة ٔايضا
اليت عرفها يف طفولته، و لكن العامصّيون  اجلزائر ال جيد البطل أالسامء الفرنسـّية للشوارع

فقد اختفت اللغة الفرنسـية من الفتات الشوارع، و لكهنا  .ما زالوا يسـتعملوهنا ٕاىل اليوم
براكن ا�ي يكتب مسوّدة قّصته �للغة الفرنسـّية ربّام يكون متّحدا  .�قية يف ا�اكرة الشعبية

و هذا يعين ٔان اللغة  .د ضّد أالصولينيمع ٔاخيه دريس الصحايف �للغة الفرنسـية ا?نّ 
  .الفرنسـية حارضة ٔايضا يف اجلانب إالبداعي و إالعاليم و السـيايس

يشّلك العنوان ٔايضا ٕاحا� عىل اختفاء الفرانكوفونيني اجلزائريني ٕاىل منفامه البعيد عن 
عن مثلام عّربت  )18("هل اكنت اللغة الفرنسـّية سـتختفي جفأة هناك؟"ٔارضهم أالصلّية، 

  . ذ� الرواية يف القسم الثالث
ال يبحث السارد  ن التّقاليد العربّية إالسالميّةتقّدم الّرواية معلومات ع ::::تصوير التقاليدتصوير التقاليدتصوير التقاليدتصوير التقاليد    - - - - 4444

براكن و من ورائه  حّدث بطريقة ٕاجيابّية عن منط عيشعن الّرشح و ال هيّمت �لتعليل، بل يت
óجية  هتاناقض مع رصاحة و ثور يف ت دليال عىل حيادية تدخل ٔاحياóميثالن  وهام ،الاكتبة

  .ضّد أالصوليني ٔاو املتعّصبني للتديّن
البنت اليت ترث نصف حّصة الو«، اعتبار ٔاعياد : تسـتدعي الّرواية عّدة تقاليد ٔايضا
القبول بزوجة مسـيحية من ٔاجل براكن، و اسـتحا� و امليالد طقوسا مسـيحّية غريبة، 

لبس احلجاب، كام ٔاشار �� القسم و ، هواتالقبول برجل مسـيحي من ٔاجل ٕاحدى ٔاخ
كام  ،و أالدعية ،كذ� احلج ٕاىل مكّة، و الصدقة ٔاو الزاكة، و الصالة. أالّول من الّرواية

  . ٔاشار ٕالهيا القسم الثاين، و طقوس اجلنازة كام يف القسم الثالث
ج، و تظهر واتثري الرواية يف قسمها أالّول أيضا مشلكة البنات احملّجبات يف انتظار الز 

، و تبدو املرٔاة �خلصوص حارسة للتقاليد؛ غري ٔاننا جندها يف الّرجل مسـيطرا و حاميا
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و تظهر النساء  ،احليل املهداة لها من قبل زوÙا املقابل ٔايضا خترج دون جحاب، و تبيع
نشـيطات �ٔالخّص ٔاثناء احلرب؛ يتعّرفن عىل أالموات و يشاركن بزغاريدهّن؛ و هذا لكه 

  . ٕاليه القسم الثاين من الّروايةٔاشار 
التارخي من ٔامه موضوعات أالدب املغاريب، يتوµّٔ عليه الاكتب  ::::    التارالتارالتارالتارخيخيخيخي كنسـي كنسـي كنسـي كنسـيجججج خلفي خلفي خلفي خلفي    - - - - 5555

من ٔاجل تقدمي واقعي للمجمتع ا�ي يصّوره؛ الّرواية املصبوغة �لتارخي يه ٕاحدى طرق 
) الفاعلون و املمثلون(تآسـيا جبّار يف الواقعّية، �لنظر ٕاىل طبيعّيهتا يف تقدمي الشخصّيا

  . كشهود عىل الواقع
طفو� براكن و óجية اليت ترتبط بصعود التيار : تقّدم الّرواية فرتتني تبدوان مألوفتني

عىل الّرمغ من الّرصاع ا�ي خلق نوعا من الّرعب . و حرب التحرير اجلزائريّة   الوطين 
ٔارجل و هيود،  ومسلمون،: شةتبدو خمتلف Úجتاهات اليت تسـتحرضها الّرواية متعاي 

ٔاحياó . كام ٔاشار ٕاىل ذ� القسم الثاين ،و يف وهران مع óجية ،سوداء يف اجلزائر مع براكن
 11التعاطف مع عائلته ٔاثناء ٔاحداث ( و بو�ول" مارغريت"بتواطؤ مثل رفقاء قسم 

جته ، و ٔاحياó بأسلوب الهزل مثل اخلّباز إالسـباين ا�ي بّدلته زو)1960ديسمرب 
جهبة ( ٕاهنا ٔايضا قضّية مقاومة بني الوطنّيني). القسم أالول من الرواية(مبيلود" فانتني"

  .، ضّد احلرىك جمندي جيش Úحتالل)التحرير الوطين
خريف  1(أالقسام الثالثة من الّرواية مؤّرخة. 1990احلرب أالهلّية يف بداية سـنوات 

  ثالثون عاما بعد حرب التحرير . 1993سبمترب  3شهر واحد بعد ذ�،  2، )1991
تسـتحرض الّرواية الّرسائل ا?هو� . و الب" مل يشف من جراحه؛ عنف، اختطاف، قتل

اليت اكن دريس حضّيهتا، مقتل الطاهر جاووت، صيد املثقفني الفرانكوفونّيني، الهجرة غري 
باب معّرب عن  "فّالق"رسï ه من قبل املمثل امل الّرشعّية، التّضامن اخلارD، يأس الشـّ

ياق اختفى براكن يف هناية  ّلك هذا ٔاشري ٕاليه يف القسم أالخري من الّرواية، يف هذا السـّ
  . العرشيّة، جيري احلديث عن مائة و مخسني ٕاىل مائّيت قتيل
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        ::::    خامتةخامتةخامتةخامتة
" ٔاخبار فرنسا"هذه يه رواية اختفاء اللغة الفرنسـّية للاكتبة آسـيا جبّار اليت ّرصحت لقناة 

اللغة الفرنسـّية يه بييت، فهـي فعال بيهتا �لّرجوع ٕاىل ٔاربعني سـنة من الكتابة : قائ�
، و مل تقل يه منفاي مثلام قال عهنا ما� حداد، و لعّل أالمر راجع ٕاىل الفرانكوفونيّة

  .حياة اختالف الرؤية، فقد اكنت جمّرد وسـي� كتابة �لنسـبة ٕاليه، أما �لنسـبة للاكتبة فهـي ثقافة
ة القراءة جند أن العنوان و ٕان تطابق مع املضمون يف جانب ما، فٕانّه خيالفه يف يف هناي

جوانب ٔاخرى، فهو �لتايل عنوان موارب يوï ببعض ما يتوقّعه القارئ و خيفي بعضا 
آخر، فهو ليس اختفاء للغة الفرنسـية بقدر ما هو تنبؤ �ختفاهئا، فاللغة الفرنسـّية مل ختتف 

مغ ممن حاولوا ٕاخفاءها، و لسان حال الّرواية يقول ٔاهنا �قية، و براكن من اجلزائر عىل الرّ 
ترك  ٔان ميثّل اختفاء اللغة الفرنسـية الشخصية الرئيسة ا�ي اختفى يف الّرواية و ميكن

وراءه ّلك ما كتبه �للغة الفرنسـّية، و مل يكتب حرفا بغريها، ترك ٔاغىل ما ميF مثلام عّرب 
  مسوّدة روايته و جرائده اليومية امحلمية، و قة الفرنسـية ماريز، رسائú للصدي: عن ذ�
ّمث لتنرشه يف فرنسا فيمتكّن  ،و محلت ماريز هذا املرياث ليكون يف مأمن عندها. و دفاتره

من الوصول �نية للجزائر، و اكنت تF وصّية الصديق أالخ الفرانكوفوين دريس، و ٔامانة 
  . احلبيب الفرانكوفوين براكن

 الّرواية فعال ٕاىل خطورة اختفاء اللغة الفرنسـيّة اليت ميثّلها املثقفون الفراكوفونيون تشري
احلّب و اّ«م الHان ٔاحال ٕالهيام . ا�ين شّلكوا يف تF الفرتة الفئة الغالبة يف الثقافة اجلزائريّة

ه ا�ي ن بقّوة يف الّرواية؛ حّب براكن لوطنه و حيّ للون أالمحر يف صورة الغالف حارضاا
و يمتثّل اّ«م يف مشاهد و ٔاخبار العنف . عاش فيه طفولته، و قصة حبه ملاريز ّمث لناجية

اليت سـيطرت عىل اجلزائر يف فرتة التسعينيات اليت تدور فهيا ٔاحداث الّرواية، و فرتة 
  .الثورة التحريرية اليت تسرتجعها ذاكرة الشخصيات الرئيسة

  ف، حييل ٕاىل اسـمترار نضال املثقفني خارج الوطن اللون الوردي رمز أالمل يف الغال
و اسـمترار الكتابة، و ٕان اكن الاكتب خيتفي يف الواقع و يف الّرواية بأ�د خفيّة، فٕاّن كتابته 

  . تبقى و تظهر و تنترش   و ترى النور و حتارب Úختفاء
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