
ان لغادة ا" الوراية املسـتحي� " �ات والهوية يف رواية ا   فريوز زوزو/  د -ط              *                    لسم�
 
 

 2017جانفي                                 137                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

         " " " "    الرواية املسـتحي�الرواية املسـتحي�الرواية املسـتحي�الرواية املسـتحي� " " " "    وايةوايةوايةوايةات و الهويـة يف ر ات و الهويـة يف ر ات و الهويـة يف ر ات و الهويـة يف ر ا�ا�ا�ا�
        ****انانانانــــالسم� السم� السم� السم�     ادةادةادةادةــــغغغغلللل                                                                                                        

        فريوز زوزوفريوز زوزوفريوز زوزوفريوز زوزو    ::::    طالبة دكتوراهطالبة دكتوراهطالبة دكتوراهطالبة دكتوراه                                                  
            العربيةالعربيةالعربيةالعربيةو و و و اللغة اللغة اللغة اللغة االٓداب االٓداب االٓداب االٓداب قسم قسم قسم قسم         

        لكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغات
        ))))اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر((((    - - - - بسكرةبسكرةبسكرةبسكرةجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
استنطاق  ٕاىل املقال هذادف هي

ات املبدعة ، و دراسة الكيفية اليت تتناول ا�
  . الروايئا خطاهب يف هويةهبا قضية ال 

الاكتبة  ،تقدمبني السرية ا�اتية و الرواية 
ان " العربية  رواية متاثل احلياة " غادة السم�

وائية خصبة mلشخصيات الاكم� ، حياة ر 
اليت حياول بعضها جاهدا ٔان يسo درب 

  المترد للخالص من جسن القدرية wجuعية 
  ٕاىل فضاء احلرية الفردية) الهوية امجلعية ( 
  ) .الهوية ا�اتية (  
 –الهوية  –ا�ات  -: اللكامت املفتاحية *

  .ٔادب معارص–امجلاعة–اخلطاب الروايئ 
  

  

   ABSTARCT: 

 This article aims to ask 

the creative self, and study how it 

treats identity’s issue in its novelist 

discourse. 

Between biography and novel, the 

Arab writer "Ghada Samman" 

presents a similar novel  to the 

perfect life, a novelist’s life which is 

full of characters, some of them try so 

hard to follow the path of rebellion 

for salvation from social fatalism 

prison (collective identity) to the 

space of personal freedom (individual 

identity). 

*The keywords : The Self,The 

Identity, The Novelist discourse, The 

Group, Contemporary  

literature. 
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        """"الـذات تبحـث عن هويهتـا عىل مستـوى حياة باكملهـا الـذات تبحـث عن هويهتـا عىل مستـوى حياة باكملهـا الـذات تبحـث عن هويهتـا عىل مستـوى حياة باكملهـا الـذات تبحـث عن هويهتـا عىل مستـوى حياة باكملهـا " " " " 

   -بـول ريكـور  -
        ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 

لقد ارتبطت الرواية منذ نشأهتا mلعالقة اجلدلية القامئة بني ا�ات و العامل حيث اكنت      
، و تبني الطريق ا�ي . لعامل هذه العالقة تعكس حا� أالزمة اليت تعيشها ا�ات يف هذا ا

. حتاول جاهدة ٔان تسلكه لتخرج من جسن القدرية wجuعية ٕاىل فضاء احلرية الفردية 
حني تقرر ا�ات املبدعة الكتابة هل تتساءل عن القالب أالديب ا�ي سـيحوي اعرتافاهتا ؟ 

   .ٕاهنا فقط تعلن بداية العز� الفنية حىت تطمنئ تo الروح لبدء البوح 
ا�ي حل� ) منتصف القرن العرشين(د اجلديد قنتعرف عىل العس من هذا املنطلق،        

   حنو حتقيق ذاهتا mلعملحاولت فيه البنت الشامية شق طريقها د ق، ععىل مدينة دمشق 
و فقط  ملبدعة كذات مل حتاول هويهتا الفردية كرس الثابتا. لتٌشّلكِ هويهتا اخلاصة و العمل

mلتارخي الفردي لرتبط ٕابداعها متردت . تسلكه خمتلفا متاما ل لت ٔان جتد لها طريقا ا حاو ، ٕاهن
ح ي . إالنساين  اÂمشقي Áمتع ذ¿ جليا من املغايرة اليت تتسم هبا هوية املبدعة داخل اتض�

Ç الواقع حفرÆت هذا يف رصاعها مع احملافظ و من مثة    .الص�
ان" الاكتبة العربية تقدم ،بني السرية ا�اتية و الرواية      روايهتا         " غادة السم�

رواية متاثل احلياة الاكم� ، حياة روائية خصبة " . فسـيفساء دمشقية :  املسـتحي� 
mلشخصيات مهنا الواقعية التارخيية و السـياسـية و ٔاخرى خيالية حتسـهبا حقيقية من صدق 

الزمن الراهن لتقدم للقارئ العريب فيضا من جتاوز  الاكتبةلقد حاولت .مرجعيهتا الواقعية 
 .غيض ٔاربعينيات و مخسـينيات مدينة دمشق اليت عاشت فهيا طفولهتا و جزء من شـباهبا 

عمة " الرواية املسـتحي� " تقدمي قراءة حتليلية لرواية ٕاىل  قالامل انعمد يف هذسـ       مط�
ٕالحاطة mلعالقة الاكمنة بني ا�ات    mلتصور القامئ عىل فكرة اجuعية إالبداع للمتكن من ا

  : و اÁمتع ، البنية و املرجع عرب إالجابة عىل أالسـئ� التالية 
  هل هوية إالنسان جزء ال يتجزٔا من هوية اللك ٔام هو فرد مسـتقل و Õ هوية ذاتية ؟  -   

  ما يه خصوصيات الهوية اليت تقد×ا ا�ات عرب الرسد ؟  -    
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  : ٔاساسـيني هام نؤكد عىل بعدينو ل 
 .مكوÚت البناء الرسدي للخطاب الروايئ حتديد  - 1
  و المتردقمي الطاعة اÁمتع وفق منظور هوية ربط بني هوية ا�ات و عالقة ٕاقامة  - 2

        ::::و رح� التكون wصطالÝ  و رح� التكون wصطالÝ  و رح� التكون wصطالÝ  و رح� التكون wصطالÝ  ا�ات و الهوية ا�ات و الهوية ا�ات و الهوية ا�ات و الهوية     - - - - 1111
        ::::    ا�اتا�اتا�اتا�ات    حتديد مفهومحتديد مفهومحتديد مفهومحتديد مفهوم    - - - - 1111- - - - 1111                    

ا�ات تتحدد :" احلقيقة ٔان  يتسم احلديث عن ا�ات دوما بأنه Þم فلسفي لكن  
 Úلكتيكية بني أالÆÂالٓخر ، آخرها ، بل يه الوحدة اm دوما ، و يف لك زمان و ماكن  

  و االٓخرو تسـمتد مقوماهتا من تعيهنا الواقعي يف التارخي ا�ي هو دامئا áرخي التغري 
بري ا�ات مع و ٔالن الرسد هو ٔاحد تعا 1. "و التحول، و ا�ي هو دامئا توقع املمكنات 

، و صورة  انفها×ا 'ية ا�ات املروية بلغة فلسفية حاك' : " نفسها و عن العامل احمليط كونه 
، سـنقدم ٔاوال 2. "ٔامام النص و شلك من ٔاشاكل انعاكسها و اسرتجاعها يف مرآة اللغة 

  .جزءا من رح� تكون مصطلح ا�ات معرفيا 
نونة الفرد ٔاو يه آراء الشخص عن نفسه، كام يعرف علامء النفس ا�ات بأهنا كي         

  : اـمه، حياول دامئا ٕاجياد حلول لهامن مشلكتني ٔاساسـيتني عادة يرون ٔان لك فرد يعاين 
 . كيف جيب ٔان يتعامل مع ذاته -1
  . كيف جيب ٔان يتعامل مع البيئة و اÁمتع ا�ي يعيش فيه -2

كيفية توجيه سلوك الفرد  و عليه فٕان دراسة مفهوم ا�ات تعد عامال ×ًما ملعرفة  
 ية اليت حتدد نوع يه، حيث ٔان الطريقة اليت تٌدرك هبا ا�ات  مع االٓخرين مع نفسه و

ٕان القدرة عىل تكوين مفهوم لëات، حسب : " فالشخصية، و كيفية ترصفها ٕازاء املواق
  3."يwقتصاد-wجuعيو املسـتوى  رٔاي لفينجر، تزداد بزÆدة السن و ا�اكء و التعلمي

ٔاكد علامء النفس ٔان مفهوم ا�ات يأيت من التوافق ا�ي حيسه الشخص ٔاي كيف         
مل wتزانيدرك الشخص ذاته، و ما يشعر به من           و السعادة، و هو ذ¿ الرضا، و الّسِ

ديدة، و القدرة عىل تقليل الرصاع اÂاخيل، اجلفاكر االٔ خنفاض مسـتوى القلق، و ٕانتاج او 
يف تقدير ا�ات و فهمها اكن سبب حتقيق  ا، و لكام اكن إالحساس اÂاخيل مرتفع قةو الث



  عرشونالعدد                                                               جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2017جانفي                                        140                                         لكية االٓداب و اللغات

  . حقق هوية أالÚت، و عليه ت  التوافق متوفرا
ا كام يقول ٔادبيـأادبيـأادبيـأادبيـا        ـً نص ٔاديب كبري و لك خشص هو  """"نيتشـه نيتشـه نيتشـه نيتشـه " " " " ، ٕاذا اكنت احلياة حق

ذاك الشخص إالشاكيل ، مؤلف النص و بطõ يف ذات الوقت ، فا�ات املبدعة ٕاذن يه 
ٕانه ٕانسان يعيش مشلكة مع نفسه ، و مع العامل  .  """"البطـل إالشاكـي البطـل إالشاكـي البطـل إالشاكـي البطـل إالشاكـي " " " " : و يسمى ٔادبيا 

 øلعامل ٔاصبح ذو خصوصية . اخلارm مادية مادية مادية مادية سبب ٕاشاكليته هو ٔان اجلرس ا�ي يربطه
تخيل عن هذا أالمر جعل عالقته هبذا العامل تتقطع و الطابع أالخاليق لها يزول بعد ال .  حبتةحبتةحبتةحبتة

د هذا الرصاع اÂاخيل و اخلارø لٕالنسان . املبادئ و جعل العالقة ûm مسـتحي�  يتجس�
يف الرواية كام يف الواقع حيث يقوم الرسد بتعرية ذاك العامل ا�ي طغت فيه املادة عىل 

  .، و جهره هللا لروحا
        ::::    ةةةةــــة الهوية الهوية الهوية الهويــــماهيماهيماهيماهي    - - - - 2222- - - - 1111

  4. "ٕاحساس الفرد mلهوية: "ات و هو لëٔاشهر تعريف " ولمي جميس"ٔاطلق" :حني       
" اريكسون"و قد وصف : "  فهذا يعين ٔان الشعور m�ات هو املصدر أالسايس للهوية

  : مثاين مراحل لمنو الهوية يه
 . الثقة مقابل الشك و الريبة - 1
 . مقابل اخلجل والشك wسـتقاللية - 2
 . املبادرة مقابل الشعور m�نب - 3
 . ل الشعور mلنقصاملثابرة و إالجناز مقاب - 4
 . حتديد الهوية مقابل مغوضها - 5
 . ا�ايت و الركود wنغالقأاللفة و الuسك مقابل  - 6
  5". تاكمل أالÚ مقابل اليأس و القنوط - 7

، ، ، ، ةةةةثقافثقافثقافثقافال ال ال ال ، ، ، ، ـةـةـةـةلغلغلغلغالالالال، ، ، ، ةةةةددددــــقيقيقيقيالع الع الع الع : من خالل معطيات عدة مثل  فرديةفرديةفرديةفرديةهوية الهوية الهوية الهوية الال ال ال ال حتدد 
، صفاته، جنسيته، ، صفاته، جنسيته، ، صفاته، جنسيته، ، صفاته، جنسيته، ه ه ه ه اااامسمسمسمس، ، ، ، الشخصالشخصالشخصالشخص    شلكشلكشلكشلك: من خاللحتدد و كذ¿ . الشخالشخالشخالشخيصيصيصيص        áرخيهáرخيهáرخيهáرخيه

جتعõ الفرد  عىل مزيات ٔاساسـية يف خمترصةتدل لك هذه التفاصيل . معمعمعمعره، و áرخي ميالدهره، و áرخي ميالدهره، و áرخي ميالدهره، و áرخي ميالده
  .و ممتزيا عهنا  عن الهوÆت أالخرى اخمتلف
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فميكن القول ٕاجامال ٔان التحديد اÂينايم لها هو ٔاهنا مجموعة مقومات  الهوية امجلعيةالهوية امجلعيةالهوية امجلعيةالهوية امجلعيةٔاما     

الثقافة ، اÂين ، اللغة ، الثقافة ، اÂين ، اللغة ، الثقافة ، اÂين ، اللغة ، الثقافة ، اÂين ، اللغة ، : رثوبولوجية ترامكت عرب الزمن مثل جغرافية áرخيية اجuعية ٔان
اخل  هذه ....أالصول العرقية ، البيئة ، العادات ، التقاليد ، أالعراف ،الرتاأالصول العرقية ، البيئة ، العادات ، التقاليد ، أالعراف ،الرتاأالصول العرقية ، البيئة ، العادات ، التقاليد ، أالعراف ،الرتاأالصول العرقية ، البيئة ، العادات ، التقاليد ، أالعراف ،الرتاثثثث ،نظام القمي، ،نظام القمي، ،نظام القمي، ،نظام القمي،

نسبيا و هو ما ال مينع دخول عنارص ٔاخرى  wسـتدامـةwسـتدامـةwسـتدامـةwسـتدامـةالعنارص مع تنوعها حتمل صفة 
  .    احلركيـةاحلركيـةاحلركيـةاحلركيـةجيعلها تتخطى حا� الثبات ٕاىل مكفردات جديدة ملاهية الهوية مما 

ان " " " " الرواية املسـتحي� الرواية املسـتحي� الرواية املسـتحي� الرواية املسـتحي� " " " " مسـتوÆت تشلك ا�ات و الهوية يف رواية مسـتوÆت تشلك ا�ات و الهوية يف رواية مسـتوÆت تشلك ا�ات و الهوية يف رواية مسـتوÆت تشلك ا�ات و الهوية يف رواية     - - - - 2222 ان لغادة السم� ان لغادة السم� ان لغادة السم�         ::::لغادة السم�
        : : : : ملخـص الروايـة ملخـص الروايـة ملخـص الروايـة ملخـص الروايـة     - - - - 1111- - - - 2222            

ها مدينة دمشق العتيقة ، يه الرواية الوحيدة اليت اكن فضاؤ " الرواية املسـتحي� "       
انقسمت الرواية ٕاىل فصل واحد . كرة لنسج خيوط الرواية حيث اعمتدت املؤلفة عىل ا�ا

هنضت احملاو� . خبمس حماوالت يف لك حماو� يمت اسـتحضار ا�كرÆت لرسد الرواية 
و يه يف مرح� الطفو� ، مرح� محلت "  زين " أالوىل عىل رسد حاكية الشخصية 

� يف عائ� آل اخليال تفاصيل كثرية عن احلياة wجuعية للمجمتع اÂمشقي احملا   فظ خمزت�
 " هند " بعد والدة متعرسة ، " هند"متوت . و جريان احلارة املسـيحيني مهنم و املسلمني 

احملايم احلاصل عىل الشهادة العليا يف احلقوق " ٔاجمد اخليال"و زوجة " زين " ٔام البط� 
لرثية القادمة من مدينة تعرف علهيا mعتبارها مولكته و يه املعلمة ا( من جامعة mريس 

ميوت ) . الالذقية حيث دافع عن حقها يف مرياث ٔابهيا ا�ي يريد ابن معها wستيالء عليه 
التؤام بعد وفاة هند بساعات لتقدم املؤلفة صورة صارخة عىل التفكري املتخلف للمجمتع 

ن تقدم املرٔاة الرشيق حني يطالب املرٔاة mٕجناب ا�كر و كيف ٔان هذا اÁمتع ال يبايل بأ 
  .حياهتا مثنا Áيئه 

ذات امخلس سـنوات يتمية أالم و اليت تعيش مع " زين " من هنا تبدٔا قصة البط�       
اللك حياول تربيهتا عىل طريقته بدءا من العمة . ٔابهيا يف البيت الكبري يف حارة زقاق اليامسني

. كام حتب ٔان ينادوهنا " ٔام ٔاجمد " ٔاو " احلاجة حياة " بوران و العم عبد الفتاح ، و اجلدة 
زوجة عبد الفتاح ( تقدم املؤلفة صورة عن املرٔاة املغلوبة عىل ٔامرها بسبب ٕاجناهبا لٕالÚث 

 " oِرسة " ) ف   ، و منوذج عن املرٔاة املتعلمة املمتردة املسـتق� مادÆ نتيجة معلها مكد�
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افقت العائ� عىل مضض بعد عىل تعلميها و و " هند " اليت أرصت " فيحاء " خشصية ( 
و املشاكسة �ا وا"ت  mلعناد" زين " اتسمت خشصية ) . موافقة ٔاجمد اخليال عىل ذ¿  

دوما " زين " متتعت . ضدها ) دريد و لؤي ( اضطهادا طفوليا مارسه ٔابناء العم ا�كور 
ا�ي ٔاراد ٔان  ٕالحساسه اÂامئ بأنه هو املسؤول عن حرماهنا من ٔا×ا( مبساندة واÂها لها 

يشء يف غاية اخلطورة عىل  تنجب Õ ا�كر رمغ علمه مبرضها مما جيعل ٔامر والدة $نية
  مما جعلها تزداد ٕارصارا للتفوق يف اÂراسة و تعمل  السـباحة ) حياهتا

  . برسعة فائقـة ) الرÆضة احملظورة عىل البنات يف ذاك الوقت ( 
ٔارسته من فلسطني بسبب هتجريمه من منازهلم بعد و " ٔابو عامر" بعد قدوم اخلال      
، يصبح البيت مكتظا فيضطر ٔاجمد اخليال لالنتقال ٕاىل الشقة اجلديدة اليت  1111948948948948نكبة 

ترصد املؤلفة من خالل معاÚة . بساحة النجمة و رفض سابقا السكن فهيا " هند " اشرتهتا
ين و عىل اÂول العربية ئارسة ٔايب عامر نكبة فلسطني و تبعاهتا عىل الشعب الفلسط 

، و من خالل لقاءات ٔاصدقاء أجمد اخليال و أحاديهثم نتعرف عىل شلك اÁاورة
 Æت السـياسـية اليت حصلت  بسورmضطراw ) ت العسكرية املتتاليةmنقالw . ( و ٔايضا

الظروف wقتصادية القاسـية اليت يعيشها الشعب السوري مما جيعل البعض يبيع الضمري 
  " مرعي " حدث مع خشصية  شرتي خزبا يسد به الرمق ٔاو سكن نظيف يأويه كاملي 

ا�ي اتفق مع صاحب املدبغة ضد العامل عىل ريم " رميون " ، و "معزت" و الصحفي
  .  د ٕانقاذه لطفل سقط يف هنر الربدىالفضالت الك/وية يف هنر بردى لكن عاد ٕاىل رشده بع

هقة يف ساحة النجمة و ذ¿ يف احملاو� الثانية للمؤلفة مرح� املرا" زين " تبدٔا        
تقدم املؤلفة تفاصيل دقيقة .  ول فتتعرف البط� عىل صديقات جديداتلكتابة الفصل االٔ 

و  لفت أنظار الفتيات عرب النظراتعن تo املرح� جليل امخلسـينيات كرغبة الفتيان يف
رسهن و سامع ٔاغاين الروك اند رول ، و هو الرسائل      و انتظار الفتيان للبنات ٔامام مدا

  .ٔامر غري مألوف يف البيئة الشامية  احملافظة 
سن السادسة عرشة تمتلكها رغبة ملحة ملعرفة املزيد عن ٔا×ا اليت " زين " عندما تبلغ      

حيظر ذكرها يف حضورها ، فتدخل ٕاىل غرفة أالب خلسة و تفتح الصندوق العتيق فتجد 
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و مذكراهتا ، و رواية كتبهتا و مل تمتكن من نرشها بسبب أالعراف wجuعية رسائل ٔا×ا ، 
نة بـ " زين " تسعد . ، و صور قدمية لها ٔا×ا '' املرٔاة اجلديدة '' : الصارمة يف زمهنا معنو�

" النقاد"بأشـياء ٔا×ا و mلرواية و تقرر wشرتاك هبا يف مسابقة الرواية اليت تنظمها جريدة 
تفوز الرواية mملرتبة أالوىل حمققة حمل ٔا×ا ا�ي تأخر مدة مخس " . فيحاء " من  مبساعدة

  . دراسة أالدب يف اجلامعة بدل الطب" زين " تقرر .  عرشة عاما 
درب بضيق يف ٔاخريا ، و ٔاثناء مترن البط� عىل ركوب الطائرة الرشاعية يصاب امل     

وفها تمتكن من التحمك mملقود و تزنل الطائرة قيادة الطائرة و رمغ خالصدر ، فتتوىل يه 
ٕاىل ٔارض املطار و يه ٔاكرث ثقة بنفسها بعد " زين " نزلت .  سلمية عىل مدرج املطار

قدرهتا عىل الترصف حبمكة اكلبومة و ٔاكرث ٕارصارا عىل التحليق عاليا حبرية كطائر النرس   
 " Æشعار سور. "  
        ::::حلكـي حلكـي حلكـي حلكـي الـذات و الهويـة عرب مسـار االـذات و الهويـة عرب مسـار االـذات و الهويـة عرب مسـار االـذات و الهويـة عرب مسـار ا    - - - - 2222- - - - 2222

تعد الشخصية من املكوÚت الرسدية أالساسـية اليت يقوم علهيا فعل احليك ،         
تطورت الشخصية من . فالعالقة وثيقة بني أالحداث و الشخصيات يف النص الروايئ 

الصورة المنطية  و كفت عن ٔان تكون مفعوال هبا ٕاىل الصورة اÂينامية و ٔاصبحت فاعال 
ٕاىل الرواية حتول ٔايضا البطل من امللحمي املتح�د مصريه مبصري أالمة  فمكـا حتولت امللحمة

  . ٕاىل الشخصية إالشاكلية السائرة ضد تيار الواقع wجuعي 
م الناقد         خشصية  -: اليت تؤدهيا ٕاىل  الوالوالوالوظظظظيفةيفةيفةيفةالشخصيات حسب " تودوروف " قس�
حة  –معيقة  و وجودها  الشخوصالشخوصالشخوصالشخوصحركة حركة حركة حركة ٔاما حسب . خشصية هامشـية  –خشصية مسط�

مها ٕاىل  .     و يه خشوص ال تتغري و ال تتطور :  الشخصيات الثابتةالشخصيات الثابتةالشخصيات الثابتةالشخصيات الثابتة–: " الفزيÆيئ فقس�
      6."و يه خشوص يتفاعلون مع أالحداث و يتطورون تبعا لها  ::::الشخصيات اÂينامية الشخصيات اÂينامية الشخصيات اÂينامية الشخصيات اÂينامية –

 و تبعا لهذا املنظور ، سيمت حتليل خشصيات الرواية لتبيني حركهتا و مدى تطورها عرب
  . مسار احليك و تفاعلها مع أالحداث 

        : : : : الـذات عيهنا عىل الهويـة الفرديـة الـذات عيهنا عىل الهويـة الفرديـة الـذات عيهنا عىل الهويـة الفرديـة الـذات عيهنا عىل الهويـة الفرديـة     - - - - 1111- - - - 2222- - - - 2222
و هذا رمغ قرهبا الشديد . رواية ممتزية ، Úجضة يف عنارصها " الراوية املسـتحي� "       
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�فة  من السرية ا�اتية لëات املبدعة فمل تقم الرواية عىل دعامة ا�اتية برمغ اخلصوصية املكث
الرواية تدور حاكيهتا حول قصة فتاة تقوم ببناء ذاهتا و تكوين هويهتا . عرب مسار احليك 

ٕان مسار الرواية فيه متاثل كبري بني املسرية احلياتية لëات . بفطرة العصافري و حمكة البوم 
عمة بر : سرية عنواهنا الرئيس . املبدعة و سرية هذه البنت اÂمشقية الشقية   غبة    المترد ، مط�

ٕاهنا حتقق �اهتا . يف التفوق من خالل ٕاتقان اللغتني الفرنسـية و إالنلكزيية " زين " 
اسـتقالليهتا عندما قامت بنرش كتاmهتا mمسها احلقيقي ،و عندما محلت راية التحدي ضد 

ٔاما عالقهتا بواÂها جفد خمتلفة حيث تنشأ بيهنام صداقة ). لؤي ، عدي( ٔابناء العم ا�كور 
 هبا أالب كثريا فاكن يأخذها معه ٕاىل نزهاته و اجuعاته العلمية و حىت الندوات قوية اعزت

و ال يقسو علهيا حني تعارضه يف ا ٔاحياÚ الكتب اجلديدة لتطالعها،اليت حيرضها بل جيلب له
  . الرٔاي 
اكن تفكري ٔاي امرٔاة يف تo الفرتة يدور حول نفس مواضيع ٔا×ا و جدهتا لكن جيل      

فيحاء : " لشخصيات مثل و حيدث التصادم بني ا. نيات مبدينة دمشق ٔامر خمتلف امخلسـي 
مع رموز اÁمتع احملافظ فيرثن ضد قمي امجلاعة و هو ما اعترب مؤرش عىل المترد و " زين"و"

  .    التحرر 

        01010101::::جـدول رجـدول رجـدول رجـدول رمقمقمقمق     -
ة عن *  درب المترد اليت سارت عرب  الشخصية إالجيابيةالشخصية إالجيابيةالشخصية إالجيابيةالشخصية إالجيابيةٔامث� عن املقاطع الرسدية املعّربِ

  :وضد قمي الطاعة للجامعة 
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        املقطـع السـردياملقطـع السـردياملقطـع السـردياملقطـع السـردي        شخصيـة الروائيـةشخصيـة الروائيـةشخصيـة الروائيـةشخصيـة الروائيـةال ال ال ال 

ابنة آل اخليال : فيحاء فيحاء فيحاء فيحاء 
تولت تربيهتا هند . 

فأرص�ت عىل ٔان تمكل 
دراسـهتا و قبلت العائ� 
عن مضض بعد موافقة 

ٔاصبحت . ٔاجمد اخليال 
يف كربها تعرب عن 
صوت احلداثة و تطمح 

ٔاة ٕاىل تغيري وضع املر 
. رصحية . البائس 

مسـتق� برٔاهيا 
السـتقاللها املادي عن 
العائ� حيث تعمل 

اختارت . مدّرِسة 
  .زو"ا بنفسها

مضت فيحاء ٔاخريا كعاصفة مرت mلبيت و قد << -
مل ٔاعد ٔاحب ٔان ٔارى : قالت بوران . اصطحبت معها زين 

هل " . فلتانة و دايرة " ٕاهنا . فيحاء كثريا يف هذا البيت 
Æ ٔاخيت ٔاهنا ترتدي ثوm بمكني قصريين حىت  الحظت

  ! الكوعني ؟
احلاجة اليت اكنت تراقب لك يشء صامتة يه       و (...) 

ٔاخهتا ٔام عامر قالت mلرمغ من ٔان فيحاء ال تقبِّل يدها كام 
فيحاء ذكية و متعلمة و اÂنيا تتغري ، و : تقتيض أالصول 

 7>>.حصيح ٕان زمان ٔاول حتول 
فيحاء بوران تفسد لها جو املباسطة مع ماوية    مل تدع<<  -

اكن عليك ترك : و áبعت مهًسا يف ٔاذن هذه أالخرية 
ل هدر عرشة ٔاعوام من معرك  فال .. زوجك من زمان بد�

ٔاو امعيل مزينة       .. هتدري املزيد و عودي االٓن ٕاىل اÂراسة 
و اكسـيب ماال ،ٔام تراك تنتظرين عريسا آخر يرضبك ؟ ٔام 

  عنده و عند كنتك؟ " تربيك "تظرين ٔان يكرب هاين لــتن 
. جاء االٓن دور ابنيت ٔامية لتزتوج . ال ٔاريد غري السرتة -   

  .بعد ٔاعوام تصري عروسا .. صارت صبية
الزواج بطيخة مغلقة ال ٔاحد ..اتركهيا تتعمل ..حرام علييك-   

  8>>.. .العمل مفيد دامئا.. يعرف ما بداخلها 
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  جمد ابنة أ : زيـنزيـنزيـنزيـن
. طف� عنيدة . و هند 
تتقن اللغة . ذكية 

  الفرنسـية     
غريبة .  نلكزييةwو 

. أالطوار لكن ُجشاعة 
حتب الكتب و 
السـباحة و لك 
حيواÚت الطبيعة 
خاصة البومة و كذا 
الطريان بلك حرية 

  . اكلنرس

ٕانه .. ٔانظري عاليا ، هذا ا�ي يطري و حيلق نرس<<  -
 9>>.رمز بÇك سورية 

و لكن Æ . ٕاهنا مناكدة كصيب : هتمس جعوز <<  -
تؤيدها . للخسارة ، فلو اكنت زين صبيا ملا ماتت ٔا×ا 

 10>>.! حصيح: ٔاخرى 
تأملها ، تo الطف� اليت اكن يرفض ٔان يراها ٔالهنا << -

اسـتولت عىل قلبه و قطفت عشقه . ليست زين العابدين 
ا يبدو علهيا حني� و لكن صلبة ٔاكرث مم. القدمي لكه ٔال×ا هند 

، عنيدة و قوية ، و ٔاقل هشاشة مما يتومهون مجيعا ، و 
ختفي داخل جخلها و مصهتا طف� ٔاخرى حيب أن ينفرد هبا 

 11>>.كام يف ٕاجازهتا أالوىل 
خييل ٕالهيا . تفوح راحئة اليامسني يف فضاء الطائرة << -     

قيد ٔان احلقيقة الوحيدة اليت تعرفها يه ٔاهنا تريد البقاء عىل 
  بيرس و حبور تسـتخرج زين جناحهيا. احلياة 

و تسـتحيل نورسا ٔابيض حملِّقة ٕاىل جانب البومة و النرس  
Æ الفصعونة العصعوصة تقصرية : " تسمع صوÚ áئيا يقول . 

اجلن النص نصيص ، كيف هتبط mلطائرة عىل املدرج عىل 
 و تعود جفأة بنتا ال نورسا ، سـتحتفل بعد. حافة wرتطام 

 (...) ٔاشهر بعيد ميالدها السابع عرش دومنا غصات 
حني غادرت زين الطائرة ، شعرت للمرة أالوىل بأن    

أالرض صلبة حتت قدمهيا و الفضاء ٔاقل عدوانية حتت 
  12>>.جناحهيا 
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        ::::الـذات املبدعـة و رح� البحث عن الهويـة الـذات املبدعـة و رح� البحث عن الهويـة الـذات املبدعـة و رح� البحث عن الهويـة الـذات املبدعـة و رح� البحث عن الهويـة     - - - - 2222- - - - 2222- - - - 2222
هنا ليست عىل نرش ٕايديولوجيهتا         ا�ات حني قدمت ٕابداعها عرب الرسد اكنت عي     

و ٔافاكرها بل عيهنا عىل هويهتا ، عىل بناء هويهتا ا�اتية بتجاوز الهوية امجلعية ٕاىل هوية 
ا�ات املبدعة اكنت عيهنا عىل هويهتا . ٔاكرث انفتاحا عىل العامل ، االٓخر اLتلف عهنا 

لقد ٔاهنكت رح� البحث ا�ات . ا فقدمت هذه الهوية من خالل رؤيهتا الرسدية اخلاصة هب
 Õ كبريا ال جواب wو بقدر : " املبدعة متاما كام ٔاهنكت البطل الروايئ فاكنت الهناية سؤ

ما يشري الفرد إالشاكيل ٕاىل عالقة داخلية يف الرواية ، هو خشصيهتا أالساسـية غالبا ، فٕانه 
ة ٕاىل حزي الكتابة كام لو اكن الوعي يشري ٔايضا ٕاىل أالديب املبدع ، ا�ي نقل احلياة اليومي

  13."و املبدع " البطل إالشاكيل " إالشاكيل يوحد  بشلك متاكM ، بني 
متايه املؤلف الواقعي مع الشخصية الروائية Âرجة تطابق هويهتام مشلكة تواجه      

ات الباحث ، و هو يكون عادة ملا تمت معلية الرسد بواسطة مضري املتلكم فيختلط حابل ا�
املبدعة بنابل الشخصية الروائية حىت لناكد نعتقد جازمني ٔاننا ٔامام سرية ذاتية كون مضري     

 " Úيلحظ هذا التشظي . يؤكد ال ينفي حقيقة العالقة القامئة بني الاكتب و الشخصية " ٔا
سـتحي� ا الاكتبة الرواية mلرواية امل و رمبا لهذا السبب m�ات عنونهت" الرواية املسـتحي�"يف

ٕالحساس خفي راودها هو عدم قدرهتا رمغ احرتافها بأن تفصل السرية ا�اتية لها عن العمل 
  . الفين ا�ي تنسجه رمغ ٔان النص فنيا هو رواية مكمت� ٕابداعيا 

اكن ٔابرز قناع . متظه�رت الاكتبة كذات تبحث عن هويهتا عرب خشصيات عديدة        
ة ، مغرتبة mملاكن ، عاشقة عرب الزمان ، معرتفة دون فبدت ذات ممترد" زين " خشصية 

ها ٔاÚ :" خوف بلك أالخطاء اليت اقرتفهتا دون جخل ، تعرتف و ال تبايل بأن تقِّر هبذا إالمث 
ر مذكرايت بضمري املتلكم ، و أحتدثثثث عن نف عن نف عن نف عن نفيسيسيسيس     ر مذكرايت بضمري املتلكم ، و أحتدللمرة أالوىل يف حيايت أسّطِ ر مذكرايت بضمري املتلكم ، و أحتدللمرة أالوىل يف حيايت أسّطِ ر مذكرايت بضمري املتلكم ، و أحتدللمرة أالوىل يف حيايت أسّطِ و ال أكتب و ال أكتب و ال أكتب و ال أكتب ... ... ... ... للمرة أالوىل يف حيايت أسّطِ

أخاف أن يعرف أحد أنأخاف أن يعرف أحد أنأخاف أن يعرف أحد أنأخاف أن يعرف أحد أنينينينين أحتد أحتد أحتد أحتدثثثث عن نف عن نف عن نف عن نفيسيسيسيس و ال  و ال  و ال  و ال     شيئا نصفه خيال و نصفه حقيقة ، و الشيئا نصفه خيال و نصفه حقيقة ، و الشيئا نصفه خيال و نصفه حقيقة ، و الشيئا نصفه خيال و نصفه حقيقة ، و ال
        11114444..."..."..."..."أخاف من كوين أقرتف ذ¿أخاف من كوين أقرتف ذ¿أخاف من كوين أقرتف ذ¿أخاف من كوين أقرتف ذ¿

لقد جاءت الرواية بعد مشوار طويل من الكتابة إالبداعية ، برمغ ٔاهنا تعايش زمنا         
هذا أالمر ٔاmن عىل حرفية الاكتبة من خالل النضج الفين ) . الطفو� و املراهقة ( مىض   
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الروائية بل و منحها حرية ٔاكرث يف التقول دون حتفظ ، �ا ال ميكن اجلزم الواحض يف الكتابة 
  .mلقول ٔاهنا سرية ذاتية روائية بقدر ما يه مه اجuعي فرض� نفسه يف عامل التخييل 

للقبض عىل إالشارات اÂا� عىل هوية ا�ات " زين " سيمت wسـتعانة mلشخصية     
  : ا املبدعة و ذ¿ ٔالسـباب عديدة مهن

 .عرب صفحات النص الروايئ " زين " متايه صوت الاكتبة مع صوت الشخصية  -1

وفاة أالم    - : وجود الuثل بني تفاصيل حياتية للشخصية زين و حياة الاكتبة مثل  -2
اÁمتع الرافض لترصفاهتا حىت  –العالقة املمتزية بني الطف� و واÂها  –و يه صغرية 
 ٕاتقان اللغة الفرنسـية  –يف ٔان تصبح اكتبة مثل ٔا×ا رغبهتا  –. الطفولية مهنا 

و غريها من .....معل أالم mلتدريس ووو  -عشق السـباحة ضد التيار  –إالنلكزييةو 
  . التفاصيل املشرتكة

        02020202    ::::جـدول رجـدول رجـدول رجـدول رمقمقمقمق     -
ة عن *  ا�ات املبدعة الطاا�ات املبدعة الطاا�ات املبدعة الطاا�ات املبدعة الطاحمحمحمحمة لبناء هويهتا الفردية حسب ة لبناء هويهتا الفردية حسب ة لبناء هويهتا الفردية حسب ة لبناء هويهتا الفردية حسب ٔامث� عن املقاطع الرسدية املعّربِ

        ::::اخلاصة و املتاخلاصة و املتاخلاصة و املتاخلاصة و املتججججّيلِ عرب تعابيـــر الســــردّيلِ عرب تعابيـــر الســــردّيلِ عرب تعابيـــر الســــردّيلِ عرب تعابيـــر الســــرد    أفاكرهاأفاكرهاأفاكرهاأفاكرها
        

        املقطـع الســردياملقطـع الســردياملقطـع الســردياملقطـع الســردي        الـذات املبدعالـذات املبدعالـذات املبدعالـذات املبدعــــةةةة

  
. امرٔاة  مثقفة :  الاكتبةالاكتبةالاكتبةالاكتبة
تعشق . عنيدة . ممتردة 

منفتحة عىل . احلرية 
تساند يف . العامل 

كتاmهتا املواطن العريب 
ا�ي قهرته احلروب و 

.   التقاليد املوروثة البالية

دامئا ال تفرس و ال تبايل كثريا مبا يقال عهنا هكذا يه ، << -
" ماذا يقول عنا الناس " لقد كربت يف زقاق شعاره مقو�( 

اÚٔ اÚٔ اÚٔ اÚٔ ، (...)  الالمرئية املعلقة عىل جدران أعامق الناس ، 
خشصيا ال اmٔيل خشصيا ال اmٔيل خشصيا ال اmٔيل خشصيا ال اmٔيل مبمبمبمبا يقال و ال أحب أن أفرس و ال أن أشكو ا يقال و ال أحب أن أفرس و ال أن أشكو ا يقال و ال أحب أن أفرس و ال أن أشكو ا يقال و ال أحب أن أفرس و ال أن أشكو 

    11115555>>>>>>>>....ٔالحد أحزاينٔالحد أحزاينٔالحد أحزاينٔالحد أحزاين
  ماذا تكتبني ؟: ضاحاك جاء واÂها يتفقدها و سألها <<  -
  ...قصة �Á املدرسة  -   
  ما امسها ؟  -   
  ...ال ٔادري بعد  -   
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  منذ مىت و ٔانت تكتبني القصص؟ -   
  ..ٕانين ٔاكتب ٔاحاليم و كوابييس ..من زمان  -   
حسـنا ٔاكتيب �Á املدرسة كهواية ، و ال تدعهيا حتول  -   

  .تكربين ٔاريدك طبيبة حني .. بينك و بني دراسة الطب 
  من ٔاين جاءتك فكرة ٔان تكتيب قصة للمج� ؟(...) 

  16>>. قالت ٕانقالت ٕانقالت ٕانقالت ٕانينينينين قد أصري اكتبة قد أصري اكتبة قد أصري اكتبة قد أصري اكتبة" . معلمة خامن "من  -   
ال تعرف زين رس تo املتعة املوجعة اليت تسـتويل <<  -

 ضد التيارضد التيارضد التيارضد التياريف الهنر اكوي الربودة ، تسـبح تسـبح تسـبح تسـبح علهيا و يه 
 يف ، و يه.(...) ا�اهب ٕاىل املصب�ات مستسلام Áراه 

مغرة مجوTا ٕاىل املسـتحيل ال تالحظ جراTا ٕاال حني 
  17>>. عنادها العبعنادها العبعنادها العبعنادها العبيثيثيثيثتغادر املاء و تؤنهبا جدهتا عىل 

. ال من رؤساء احلزب  ٔاريد أن أتلقى أالوامر من قلٔاريد أن أتلقى أالوامر من قلٔاريد أن أتلقى أالوامر من قلٔاريد أن أتلقى أالوامر من قليبيبيبيب<<-
مث ٕانه Âي حاجة دامئة لنقاش واÂي و جديت و معلميت    

س     و ٔاية سلطة تسـمتد حضورها من حق مكتسب ٔاو مقد�
س ٔاو مفروض   18>>.ٔاو مكر�

  وقفت زين يف داكن تأجري الكتب يف عرنوس << -
 كتب عتيقةكتب عتيقةكتب عتيقةكتب عتيقةو صارت تقلب ما Âى صاحبه العجوز من 

  19>>. مصفرة بëة حقيقيةمصفرة بëة حقيقيةمصفرة بëة حقيقيةمصفرة بëة حقيقية
.. ٔامغيض عينيك و تنفيس جيدا : قال ٔاجمد البنته << -

تنفيس .. دعي الهواء النقي يدخل مساماتك حىت روحك 
 Æك  تنفيس راحئة.. سورÇ20>>. ب  
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    ::::خامتـة خامتـة خامتـة خامتـة ****
  

ٔارادت الاكتبة من خالل روايهتا ٔان تؤكد ٔان لك مفهوم هو نتاج سـياق اجuعي       
  .áرخيي ثقايف لكن ذ¿ ال مينع انفتاحه عىل mيق املنظومة املعرفية إالنسانية الكربى

ان " تمكن خصوصية التجربة إالبداعية عند الاكتبة  ا العميق �اهتا      يف وعهي" غادة السم�
و للعامل ا�ي حييط هبا ، و ٔان قضية الهوية تعاجل مضن ٕاطار العالقة القامئة بني أالÚو االٓخر 

  .من خالل طبيعهتام اجلدلية اخلصبة املنتجة لوحدة أالضداد املمثرة دوما 
اعة ٕان فاعلية الهوية الوطنية توجب رضورة توافر حوار حضاري جيمع بني ا�ات و امجل    

كهوÆت مغايرة تفادÆ ٔالي تفاعل سليب يؤكد أالزمة ، و ال يعني احلراك الثقايف لتجاوز 
  .مأزق إاليديولوجيات املتعددة اليت قد تتناحر Áرد وجود مسة wختالف 
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        واملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادرالهوامـش الهوامـش الهوامـش الهوامـش 
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